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EFEK HALO : PENGARUH PENGUNGKAPAN CSRTERHADAP KINERJA 

DAN NILAI PERUSAHAAN, SERTA STAKEHOLDER SEBAGAI 
PEMODERASI 

 
Fahmi Dwi Mawardi 

Universitas Brawijaya 
 
 

ABSTRAKSI 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh 
pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan serta peran 
kelompok stakeholder sebagai variabel moderasi. Penungkapan CSR diproksikan 
dengan ulasan pihak ketiga laporan CSR. Kinerja keuangan dan nilai perusahaan 
diukur menggunakan ROA dan Tobins Q yang terbagi menjadi dua subsample 
yaitu superior dan inferior. Peran kelompok stakeholder diproksikan dengan 
kelompok pelanggan yang diukur dengan total penjualan dan kelompok karyawan 
yang diukur dengan total karyawan. Sampel yang digunakan adalah 55 
Perusahaan dari 501 populasi perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 
2014-2017.Penelitian ini menggunakan metode moderated regression analysis 
(MRA). Hasil penelitian menunjukan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan pada posisi superior dan inferior. 
Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa stakeholder pelanggan memoderasi 
hubungan antara pengungkapan CSR dengan kinerja keuangan dan nilai 
perusahaan pada posisi superior, tetapi tidak dapat memoderasi pada posisi 
inferior. Stakeholder karyawan mampu memoderasi hubungan pengungkapan 
CSR dengan nilai perusahaan pada posisi inferior, tetapi tidak memoderasi pada 
posisi superior, sedangkan pada posisi superior stakeholder karyawan juga tidak 
dapat memoderasi hubungan pengungkapan CSR dengan kinerja keuangan dan 
nilai perusahaan. 

 

Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Efek halo, Kinerja keuangan, 
Nilai perusahaan. 
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THE HALO EFFECT: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE 

AND ITS EFFECT ON FINANCIAL PERFORMANCE AND COMPANY’S 
VALUE AND STAKEHOLDER AS THE MODERATOR VARIABLE  

(A STUDY IN COMPANIES LISTED IN THE IDX IN THE PERIOD OF 2014-
2017) 

 
Fahmi Dwi Mawardi 

University of Brawijaya 
 

ABSTRACT 
 

 
This study aims to empirically analyze the influence of CSR disclosure on 

financial performance and company’s value and the role of stakeholder in 
moderating the influence. CSR disclosure is proxied by third-party’s reviews on 
CSR reports, while financial performance and company’s value are measured 
using ROA and Tobin’s Q, which is divided into two subsamples: superior and 
inferior. The role of stakeholder is proxied by customers, which is measured using 
total sales, and employees, which is measured using total employees. The sample 
of this study is 55 companies, selected from the population of 501 companies listed 
in the Indonesia Stock Exchange in the period of 2014-2017. Using Moderated 
Regression Analysis (MRA), this study finds that CSR disclosure influences 
financial performance and company’s value from superior and inferior positions. 
The results also reveal that customers moderate the effect of CSR disclosure on 
financial performance and company’s value in superior positions, but it does not 
moderate the effect in inferior position. Employees moderate the effect of CSR 
disclosure on company’s value in inferior position, but it does not moderate the 
effect in superior position. Furthermore, employees in superior position do not 
moderate the effect of CSR disclosure on financial performance and company’s 
value. 

 
Keywords: Corporate Social Responsibility, halo effects, financial 

performance, company’s value 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian  

Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kepentingan 

stakeholder yaitu investor dan kreditur (Berle, 1931) melalui peningkatan kinerja 

keuangan (Akisik dan Gal, 2014). Akan tetapi, perubahan persepsi bisnis global 

saat ini memungkinkan sulit untuk perusahaan bertahan hidup apabila tidak 

memperhatikan preferensi dari beragam stakeholder. Untuk dapat memenuhi 

tujuan tersebut perusahaan harus bisa menyeimbangkan segala aspek yang 

diinginkan stakeholder, seperti tata kelola yang dinamis. Kinerja keuangan 

perusahaan dapat tercermin dalam profitabilitas dan nilai pasar perusahaan 

(Akisik, 2017; Hossain et al., 2015). Keduanya merupakan ukuran dimana 

perusahaan harus bisa memaksimalkan nilai modal dan memaksimalkan 

kebermanfaatan atas aset yang dimiliki (Lin et al., 2018; Servaes dan Tamayo, 

2013; Eccles et al., 2012). 

 Terdapat dua proyeksi dalam kinerja perusahaan, yaitu kinerja superior 

dan kinerja inferior (Choi dan Wang, 2009). Kinerja keuangan superior merupakan 

kinerja keuangan perusahaan yang menunjukan tingkat hasil yang konsisten, 

sedangkan kinerja inferior menunjukan tingkat inkonsisten atau buruk. Kinerja 

keuangan merupakan isu yang semakin penting dalam kondisi lingkungan bisnis 

saat ini.  

Perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis dan menunjukan 

ketidakpastian menjadi alasan perusahaan untuk melakukan re-orientasi konsep 

kinerja keuangan menuju konsep sustainability. Konsep ini muncul akibat 

meningkatnya perhatian stakeholder secara luas atas lingkungan bisnis 

perusahaan.  Saat ini terdapat fenomena dan kejadian bahwa perusahaan yang 
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tidak memenuhi konsep sustainability akan menghasilkan kinerja 

keuangan yang buruk (Gray, 2010).  

Corporate social responsibility (CSR) adalah salah satu strategi untuk 

pencapaian sustainability perusahaan. CSR merupakan wujud komitmen 

perusahaan untuk melakukan inisiatif sosial dan lingkungan (Mozes et al., 2011; 

Akisik, 2017). Isu CSR mulai menjadi perhatian dunia bisnis seiring dengan 

terungkapnya tindakan perusahaan yang merugikan bahkan mengancam jiwa 

masyarakat secara luas. Seorang aktivis lingkungan Erin Brokovich mencoba 

mengkritik atas perlakuan perusahaan Pasific Gas and Electric (PG&E) yang 

memilih untuk membuang limbah secara tidak bertanggung jawab. Kasus lain 

adalah ketika Nestle menghentikan kontrak dengan Sinar Pulp and Paper atas 

desakan Greenpeace yang menklaim bahwa produk Sinar mas berasal dari 

penebangan hutan secara besar-besaran tanpa ada usaha pelestarian hutan.  

Terdapat banyak studi tentang hubungan CSR dengan Kinerja dan nilai 

perusahaan. Namun hasil yang inkonsistensi atas dampak CSR terhadap kinerja 

dan nilai perusahaan masih relatif banyak ditemukan (Lockett et al., 2006). 

Penelitian Lin et al., (2018); Akisik, (2017); Michelon et al., (2013); Waworuntu et 

al., (2014); Yusof et al., (2013) menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan keuangan dan nilai perusahaan. Penelitian Hossain et 

al., (2015); Jamali et al., (2015); Chih et al., (2010) memberikan bukti bahwa CSR 

tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, tetapi berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. Margolis dan Wlash (2001) menyatakan bahwa bila digunakan 

sebagai variabel independen, maka CSR memiliki hubungan positif dengan kinerja 

keuangan di lima puluh tiga persen dari studi yang sudah ditinjau sisanya 

menunjukan hasil yang beragam. 

 Informasi tentang aktivitas CSR perusahaan merupakan salah satu aspek 

yang penting selain informasi keuangan (Chaudhri, 2014; Dhaliwal et al., 2014).  
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Dalam perspektif komunikasi perusahaan, perlu adanya pengungkapan atas 

informasi tersebut (Benn dan Bolton, 2011; Carroll dan Shabana, 2010 ; Park dan 

Brorson, 2005; Windolph et al., 2014).  

 Pengungkapan informasi CSR mempunyai implikasi yang baik untuk 

perusahaan salah satunya adalah legitimasi dari stakeholder (Mozes et al., 2011), 

termasuk pemerintah dan masyarakat (Servaes dan tamayo, 2013).  Aktivitas CSR 

di Indonesia diatur dalam UU nomor 40 tahun 2007 berisi tentang perseroan 

terbatas yang berdiri pada wilayah ekonomi Indonesia wajib melakukan aktivitas 

pertanggungjawaban sosial, akan tetapi terkait pengungkapanya masih bersifat 

voluntary.   

Sesuai dengan teori stakeholder menyatakan yang bahwa hubungan antara 

CSR dengan kinerja dan nilai perusahaan tidak terlepas dari adanya dukungan 

stakeholder-nya (Akisik, 2017). Stakeholders menyatakan bahwa perusahaan 

yang menerapkan efisiensi operasionalnya akan memberikan sinyal positif dan 

luas. Akisik (2017) menyatakan bahwa terdapat dua kelompok stakeholder  

karyawan dan pelanggan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap 

pengungkapan CSR perusahaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap 

kinerja dan nilai perusahaan. 

Terdapat bukti bahwa pelanggan bersedia untuk memberikan dukungan atas 

produk dan operasi perusahaan yang melakukan CSR dibanding perusahaan 

yang tidak melakukan CSR (Web et al., 2008; Biggar dan Selame, 1992; Brown 

dan Dacin, 1997). Dukungan tersebut dilakukan dengan peningkatan minat 

pembelian produk perusahaan (Green dan Peloza, 2011). Pelanggan juga rela 

membeli dengan harga produk yang lebih tinggi serta peningkatan potensi 

pelanggan baru lainnya yang sadar akan sosial, lingkungan dan kelangsungan 

hidup perusahaan (Du, Bhattacharya dan Sen, 2010; Fombrun, 1996). Werther Jr 

& Chandler, (2005) menemukan bahwa penjualan perusahaan Shell turun hampir 
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70 persen setelah keputusan perusahaan untuk melakukan aktivitas tidak 

bertanggungjawab dengan membuang limbah minyak di Atlantik dan terjadi aksi 

pemboikotan oleh  Greenpeace.  

Bukti lainya menyatakan bahwa karyawan dan calon karyawan lebih memilih 

perusahaan yang sadar atas CSR (Montgomery dan Ramus, 2003) karena 

perusahaan akan menciptakan iklim kerja yang baik dan stabil (Kinney, 2000). 

Karyawan akan lebih puas dan rela diberi upah kecil apabila perusahaan 

melakukan CSR. Kepuasan karyawan atas CSR akan mempengaruhi kinerja 

karyawan untuk lebih termotivasi dalam menjalankan kegiatan operasi 

perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan (Bauman dan Skitka, 2012; Gond, 

et al., 2010; Abowd, 1989). Sebaliknya, karyawan akan prihatin apabila 

perusahaan tidak melaksanakan CSR dan memilih untuk meningkatkan kinerjanya 

demi kekayaan pemegang saham (Backhaus et al., 2002) dan berimplikasi pada 

penurunan kinerja karyawan. Chong (2009) menyatakan bahwa karyawan DHL 

akan merasa termotivasi dan puas terhadap perusahaan saat memberikan respon 

untuk bencana lingkungan dengan menyisihkan biaya untuk program  bantuan 

CSR.  

Pada perspektif komunikasi perusahaan, laporan CSR yang kredibel akan 

lebih berkontribusi untuk menciptakan komitmen sosial, citra positif atau efek halo 

laporan (Chaudri, 2014). GRI (Global reporting initiative) menyediakan review atas 

laporan CSR, review tersebut bertujuan untuk menambah kredibiltas dari laporan 

CSR perusahaan (GRI, 2017). Studi Akisik dan Gal (2014) menyatakan bahwa 

review pihak ketiga atas laporan CSR mempunyai dampak yang penting bagi 

kinerja keuangan. Hal tersebut dikarenakan informasi yang terkandung dalam 

laporan CSR dipandang kredibel dan relevan untuk pengambilan keputusan 

stakeholder.  
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Pengungkapan CSR juga akan menimbulkan suatu efek, yaitu efek halo 

(Madden et al., 2012; Walker, 2016). Efek halo adalah efek yang ditimbulkan oleh 

laporan CSR yang hanya bersifat simbolis saja. Efek halo ini akan dirasakan oleh 

pengguna laporan CSR seperti stakeholder karyawan dan pelanggan yang menilai 

laporan CSR terlalu awal tanpa adanya pembuktian atas kerelevanan informasi 

dengan aktivitas. Laporan CSR seharusnya mengandung unsur substantif yang 

menunjukan komitmen perusahaan terhadap sosial dan lingkungan. Salah satu 

cara untuk mengatasi efek halo tersebut adalah dengan meningkatkan kredibilitas 

laporan CSR. Laporan yang kredibel akan mengisyaratkan informasi yang relevan 

antara aktivitas dan informasi CSR yang secara substantif sesuai dengan 

keinginan sosial dan lingkungan. Salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas 

laporan CSR adalah dengan menggunakan ulasan pihak ketiga (Cohen dan 

Simnett, 2015; Habek dan Wolniak, 2016).  

Berdasarkan penjelasan diatas, menyatakan bahwa terdapat 

kesinambungan antara dua kelompok stakeholder yang mendukung adanya 

kegiatan CSR. Mengacu pada penelitian Akisik (2017), peneliti menggunakan 

peran dua kelompok stakeholder sebagai variabel moderasi. Penelitian ini 

menggunakan sampel penelitian perusahaan yang ada di Indonesia dan juga akan 

mengulas lebih mendalam tentang kemungkinan efek halo yang terjadi. 

Selain memberikan kontribusi dalam menambah wawasan tentang 

hubungan antara pengungkapan CSR dengan kinerja keuangan, serta peran 

stakeholder, peneliti juga mengisi keterbatasan dari Akisik (2017) terkait bukti 

empiris di negara lain. Peneliti menyakini penelitian CSR yang dilakukan di negara 

maju tidak cocok digeneralisasikan dinegara berkembang terutama pada 

kepedulian stakeholder di Indonesia untuk mendukung CSR, hal tersebut 

didasarkan karena kebutuhan dan ekspektasi stakeholder berbeda dari satu 

negara dengan negara lain (Habek dan Wolniak, 2015). Selain itu, kebijakan 
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negara satu dengan negara lain berbeda terkait dengan CSR, mengingat di 

Indonesia pengungkapan CSR juga masih bersifat voluntary.   

Peneliti menggunakan laporan CSR yang sudah di review oleh pihak ketiga 

sebagai ukuran dari pengungkapan CSR, sehingga penelitian ini menguji 

bagaimana pengungkapan CSR berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

dimoderasi oleh peran stakeholder (karyawan dan pelanggan). Hasil tersebut akan 

menjadi acuan terkait ada tidaknya efek halo yang terjadi pada stakeholder.  

Manfaat penelitian ini untuk mendorong organisasi-organisasi bisnis yang 

ada, bahwa terdapat kelompok stakeholders yang mendukung perusahaan untuk 

mengejar tujuan tanggungjawab sosial selain tujuan keuangan (Fombrun, 1996; 

Servaes dan Tamayo, 2013). Penelitian ini menggunakan data keuangan 

perusaahaan di Indonesia, yang terdaftar pada bursa efek di indonesia (BEI) tahun 

2014 - 2017 dan data kualitatif ulasan CSR pada situs GRI atau website masing-

masing perusahaan yang menggunakan pedoman GRI.  

1.2  Motivasi penelitian 

Penelitian ini didasari oleh motivasi bahwa pertama, isu mengenai hubungan 

antara pengungkapan CSR dengan kinerja perusahaan masih penting untuk diteliti 

selama beberapa tahun terakhir (Chaudhri, 2014). Tuntutan stakeholder atas 

tanggung jawab sosial perusahaan juga semakin meningkat.  Kajian tentang 

keuntungan atas pelaksanaan dan pelaporan CSR terhadap kinerja pada 

perusahaan di Indonesia masih dipertanyakan. Hal ini di indikasikan oleh gap 

pandangan antara perusahaan dan pemerintah pada tanggungjawab pelaksanaan 

dan pelaporan CSR (Lako, 2012 : 2).  Kedua, rendahnya kesadaran perusahaan 

bahwa salah satu mekanisme untuk meningkatkan kinerja perusahaan baik pada 

saat kondisi unggul (superior) maupun terpuruk (inferior) adalah dengan 

memperhatikan aspek lingkungan internal dan eksternal perusahaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

Pihak-pihak yang ada dalam lingkungan perusahaan adalah stakeholder, 

dimana salah satu pondasi berjalannya perusahaan ada pada dukungan 

stakeholder-nya (Clarkson et al., 2008; Akisik, 2017).  Strategi untuk memperoleh 

dukungan stakeholder adalah dengan melakukan aktivitas dan pengungkapan 

tanggung jawab sosial (CSR). Pengungkapan CSR merupakan salah satu 

mekanisme yang dilakukan antara perusahaan dan stakeholder dalam 

mensinergikan tujuan perusahaan secara berkelanjutan. Didukung peringkat 

perusahaan di Indonesia yang tergolong rendah dalam hal pengungkapan CSR. 

Berdasarkan The Centre for Governance Institusions and Organisations (CGIO)  

pengungkapan laporan CSR perusahaan di Indonesia berada di bawah Thailand 

dan Singapura dengan nilai pengungkapan sebesar 48,4. 

Ketiga, terdapat banyak studi yang meneliti hubungan antara CSR dan 

Kinerja keuangan. Akan tetapi belum ada kesepakatan atau hasil yang 

inkonsistensi terkait dampak CSR terhadap kinerja keuangan (Locket, et al, 2006). 

Penelitian Lin et al., (2018); Akisik, (2017); Michelon et al., (2013); Waworuntu et 

al., (2014); Yusof et al., (2013) menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan berbasis akuntansi dan nilai perusahaan. Penelitian 

Hossain et al., (2015); Jamali et al,. (2015); Chih et al., (2010) berpendapat bahwa 

CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja jangka pendek, tetapi berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan jangka panjang yaitu Nilai perusahaan.  

Studi yang dilakukan oleh Margolis dan Walsh (2001) yang menyatakan 

bahwa kinerja sosial perusahaan (CSR) berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan sebesar lima puluh tiga persen, lima persen untuk pengaruh negatif, 

sembilan belas persen melaporkan hasil yang beragam dan dua puluh empat 

persen tidak menemukan hubungan. Ketidak konsistenan tersebut mendorong 
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penulis untuk menambahkan variabel grup stakeholder yaitu grup karyawan dan 

pelanggan sebagai variabel moderasi. Dimana dua grup stakeholders tersebut 

menjadi pihak yang mempertimbangkan pengungkapan CSR berdasarkan ulasan 

pihak ketiga laporan CSR (Akisik, 2017).  

Laporan tersebut akan menjadi nilai penentu dalam pengambilan keputusan, 

yang mana pengambilan keputusan tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Proksi pengungkapan CSR, peneliti menggunakan ulasan 

pihak ketiga laporan CSR, hal itu dikarenakan perusahaan yang sudah 

mengungkapkan laporan CSR akan mencari jaminan kepada pihak lain (seperti 

GRI) untuk meningkatkan kredibilitas laporanya di mata pengguna termasuk 

stakeholder. (Simnet et al., 2009). Hal tersebut juga didukung oleh Study Akisik 

dan Gal (2014) menyatakan bahwa tipe ulasan dari laporan CSR berdasarkan 

pedoman GRI memiliki dampak yang penting terhadap kinerja perusahaan.  

Dampak dari informasi CSR terhadap kinerja keuangan mungkin disebabkan 

oleh legitimasi dan pembentukan aliansi oleh stakeholder secara luas termasuk 

pemegang saham, pelanggan, karyawan, suplier, termasuk masyarakat yang 

memperhatikan dinamika tanggungjawab sosial perusahaan saat itu (Murphy et 

al., 2005). Aliansi yang dibentuk oleh stakeholder ini dapat mempengaruhi kinerja 

perusahaan (Maignan, 2005) sehingga memungkinkan bahwa informasi CSR 

yang dipandang kredibel akan menciptakan nilai yang relevan untuk stakeholder 

yang nantinya akan mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Keempat, Penjelasan atas motivasi penelitian sebelumnya memberikan 

gambaran hubungan CSR dengan Kinerja perusahaan. Penelitian mengacu  pada 

penelitian Akisik (2017) akan tetapi menggunakan negara Indonesia sebagai 

sampel penelitian serta  penelitian ini akan mengulas lebih mendalam tentang 
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kemungkinan efek halo yang akan terjadi. Beberapa penelitian terdahulu belum 

banyak yang menyinggung atas efek halo laporan CSR, terutama penelitian di 

Indonesia. Dari perspektif komunikasi perusahaan, ketika laporan CSR dipandang 

kredibel memungkinkan untuk menciptakan komitmen sosial, citra positif atau efek 

halo laporan (Chaudhri, 2014). Kelompok stakeholders pelanggan menyadari 

pengungkapan CSR perusahaan dan pengungkapan ini menimbulkan efek halo 

(Madden et al., 2012; Walker 2016). Efek halo muncul ketika pengungkapan CSR 

hanya bersifat simbolis saja. Efek halo ini akan dirasakan oleh pengguna laporan 

CSR seperti stakeholder karyawan dan pelanggan yang menilai laporan CSR 

terlalu awal tanpa adanya pembuktian atas kerelevanan informasi dengan 

aktivitas. Laporan CSR seharusnya mengandung unsur substantif yang 

menunjukan komitmen perusahaan terhadap sosial dan lingkungan. 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang dan motivasi penelitian yang telah diuraikan 

rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

dan nilai perusahaan superior? 

2. Apakah peran grup stakeholder pelanggan memoderasi pengaruh positif 

pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan 

superior? 

3. Apakah peran grup stakeholder karyawan memoderasi pengaruh positif 

pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan 

superior? 

4. Apakah pengungkapan CSR berpengaruh negatif inferior terhadap kinerja 

keuangan dan nilai perusahaan Inferior? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

5. Apakah peran grup stakeholder pelanggan memoderasi pengaruh negatif 

pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan 

inferior? 

6. Apakah peran grup stakeholder karyawan memoderasi pengaruh negatif 

pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan 

inferior? 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, berikut tujuan 

penelitian yang ingin dicapai yaitu: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif pengungkapan CSR 

terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan superior 

2. Untuk menguji dan menganalisis peran grup stakeholder pelanggan 

memoderasi pengaruh positif pengungkapan CSR terhadap kinerja 

keuangan dan nilai perusahaan superior  

3. Untuk menguji dan menganalisis peran grup stakeholder karyawan 

memoderasi pengaruh positif pengungkapan CSR terhadap kinerja 

keuangan perusahaan superior 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh negatif pengungkapan CSR 

terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan inferior 

5. Untuk menguji dan menganalisis peran grup stakeholder pelanggan 

memoderasi pengaruh negatif pengungkapan CSR terhadap kinerja 

perusahaan dan nilai perusahaan inferior 

6. Untuk menguji dan menganalisis peran grup stakeholder karyawan 

memoderasi pengaruh negatif pengungkapan CSR terhadap kinerja 

keuangan dan nilai perusahaan inferior 
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1.5  Kontribusi Penelitian 

Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah dalam penelitian, hasil 

penelitian ini dapat memberikan kontribusi. Penjelasan rincinya adalah sebagai 

berikut : 

1.  Kontribusi Teori 

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan bukti empiris (1) 

mengenai pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan dan nilai 

perusahaan, (2) Pada saat posisi superior dan inferior peran stakeholders 

pelanggan dapat memoderasi pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja 

serta stakeholder karyawan yang dapat memoderasi pada posisi inferior. Dengan 

demikian, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan teori legitimasi 

dan teori stakeholders, khususnya dalam bidang pertanggungjawaban sosial 

(CSR) yang berhubungan dengan kinerja perusahaan dan nilai perusahaan.  

Penelitian ini memberikan kontribusi untuk literatur yang relevan terkait 

pengungkapan CSR yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan nilai 

perusahaan. Hubungan CSR dengan kinerja dan nilai perusahaan dimoderasi oleh 

peran stakeholder pelanggan pada posisi superior. Sedangkan stakeholder 

Karyawan dapat memoderasi pengaruh CSR terhadap nilai kinerja keuangan pada 

posisi inferior.  

2.   Kontribusi Praktik 

Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini akan menjadi dasar 

pertimbangan manajemen untuk lebih memperhatikan aktivitas dan pelaporan 

tanggungjawab sosialnya termasuk kredibilitas laporannya. Hal itu dikarenakan 

terdapat bukti peningkatan kinerja keuangan dan nilai perusahaan yang 

dipengaruhi oleh peran kelompok stakeholder (karyawan dan pelanggan) yang 

mempertimbangkan pengungkapan CSR berdasarkan ulasan pihak ketiga laporan 

CSR. Pada posisi superior, stakeholder pelanggan mampu memoderasi pengaruh 
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CSR terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Sedangkan pada saat 

inferior stakeholder karyawan mampu memoderasi pengaruh CSR terhadap 

kinerja keuangan. 

Bagi akademisi dan penelitian selanjutnya, penelitian ini berkontribusi 

sebagai tambahan pengetahuan bagi akademisi dan mahasiswa mengenai 

pengaruh pengungkapan CSR berdasarkan ulasan pihak ketiga laporan CSR 

terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan yang dimoderasi oleh stakeholder 

pelanggan dalam posisi superior dan inferior. Penelitian ini diharapkan mampu 

menjadi dasar acuan untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik dan reliable.  

Bagi masyarakat, penelitian ini memiliki kontribusi sosial yang penting 

karena dukungan kelompok stakeholder pelanggan dan karyawan yang akan 

menstimulus perusahaan untuk melakukan komitmen sosial secara susbtansial. 

Masyarakat juga akan menerima dampak positif dengan adanya komitmen 

perusahaan yang lebih baik untuk aspek sosial dan lingkunganya serta 

meningkatkan komunikasi perusahaan dengan masyarakat.  

3.  Kontribusi Kebijakan 

Hasil dari penelitian ini dapat menambah dasar pertimbangan bagi 

pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan pengungkapan CSR untuk 

meningkatkan level peraturan menjadi mandatory level. Hal itu dilatarbelakangi 

oleh implikasi dari adanya ulasan pihak ketiga laporan CSR melalui stakeholder 

pelanggan dan karyawan yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan nilai 

perusahaan. Selain untuk kinerja keuangan perusahaan dan nilai perusahaan, 

pertanggungjawaban sosial (CSR) merupakan aspek yang penting untuk 

membantu masyarakat dan stakeholder lainya dalam mengetahui aktivitas dan 

kontribusi perusahaan terkait dengan aspek lingkungan dan sosialnya.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Legitimasi 

Teori legitimasi diperkenalkan pertama kali oleh Suchman yang menyatakan 

bahwa legitimasi adalah pendangan atau persepsi menyeluruh bahwa tindakan 

perusahaan mendapat penerimaan atau harmonis dengan sistem nilai, norma atau 

keyakinan dari masyakarat (Suchman, 1995). Teori legitimasi menekankan atas 

ketidaksesuaian antara tindakan perusahaan dengan norma, dan sistem nilai 

perusahaan dapat berimplikasi pada ancaman legitimasi perusahaan (Mawhews, 

1993). Legitimasi mempunyai dampak yang besar bagi perusahaan, salah satunya 

adalah memastikan bahwa perusahaan bisa tetap menjalankan bisnisnya 

ditengah-tengah masyarakat.  

Teori legitimasi dilandasi oleh “kontrak sosial” yang terjadi antara 

perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan 

menggunakan sumber ekonomi (Murphy et al., 2005). Legitimasi perusahaan 

seringkali diperoleh dengan proses yang tidak mudah. Proses legitimasi dibagi 

menjadi emapt fase yakni : establisment, maintenance, extension dan defense.  

Establisment merupakan fase perusahaan menyadari kontruksi, nilai nilai 

dan tindakan yang sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat terhadap 

perusahaan dalam memperoleh legitimasi. Maintenance merupakan fase 

perusahaan memerlukan antisipasi dan tindakan prefentif atas perusahaan skema 

legitimasi yang dibentuk. Extending merupakan fase perusahaan yang tidak bisa 

dihindari, hal ini disebabkan oleh perkembangan bisnis yang semakin dinamis. 

Defense merupakan fase terkahir yang terjadi yaitu merupakan reaksi atas 

ancaman yang akan didapatkan perusahaan terkait reaksi ancaman atas 

legitimasi perusahaan.  
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 Teori legitimasi mengisyaratkan atas perubahan bisnis yang semakin 

berkembang dan tidak dapat diprediksi. Perubahan yang dinamis karena 

peningkatan produksi, angka kebutuhan, konsumen sampai dengan respon kritis 

masyarakat. Isu-isu lingkungan dan sosial yang semakin berkembang, membuat 

perusahaan semakin terancam atas legitimasinya. Perusahaan harus bisa bersifat 

reaktif untuk mempertahankan legitimasi dan mengatasi ancaman tersebut. Teori 

legitimasi memberikan acuan strategis bagi perusahaan untuk membangun dan 

mempertahakan legitimasi perusahaan. 

 Corporate social responsibility (CSR) merupakan salah satu strategi yang 

harus dilakukan perusahaan dalam mempertahankan leigtimasi dari perusahaan 

(Kumar dan Das, 2007). CSR menurut pandangan teori legitmasi merupakan 

strategi yang sejalan dalam menjaga norma dan nilai nilai sosial yang ada antara 

pemangku kepenitngan dan perusahaan (Garay dan Font, 2012). Dalam 

hubungan dengan praktik CSR sudut pandangan Teori leigitmasi berbeda denga 

Teori stakeholder. Teori stakeholder memandang CSR sebagai konsekuensi dari 

nexus of contract perusahaan dengan stakeholder, sedangkan teori legitimasi 

memandang CSR sebagai upaya dan strategi untuk mendapatkan penerimaan 

dari hubungan dengan stakeholder (Kaplan dan Ruland, 1991). 

Menurut teori legitimasi, dengan melakukan inisiatif sosial dan lingkungan 

maka perusahaan akan mendapat penerimaan bahwa segala aktivitasnya sesuai 

dengan aturan, norma dan nilai yang berlaku (Zheng et al., 2014). Dengan 

meningkatknya legitimasi, perusahaan akan berada pada posisi yang kuat, resiko 

bisnis yang turun dan kelangsungan bisnis perusahaan. Mekanisme untuk 

mengkomunikasi CSR adalah dengan melakukan pengungkapan sosial dan 

lingkungan dengan media laporan tahunan (Deegan, 2000). Komunikasi CSR 

merupakan indikator paling penting selain aktivitas sosial, maka dari itu perlu 
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adanya komunikasi CSR yang kredibel lewat laporan. Laporan yang kredibel 

memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan lebih dari 

stakeholder, hal tersebut disebabkan nilai yang relevan antara aktivitas, 

pengungkapan, dan keinginan stakeholder secara luas. Stakeholder tidak hanya 

terkait dengan investor dan kreditur, lebih luas termasuk suplier, pelanggan, 

karyawan, LSM, pemerintah dan masyarakat.  

 Teori legitimasi banyak digunakan dalam menganalisis hubungan anata 

CSR dengan kinerja keuangan perusahaan (Lin et al., (2018); Akisik, (2017); 

Michelon et al., (2013); Waworuntu et al., (2014); Yusof et al., (2013). Reputasi 

yang disebabkan oleh komitmen perusahaan memudahkan perusahaan 

memperoleh keuntungan kontrak-kontrak dengan stakeholder. Kontrak tersebut 

seperti kontrak dengan pelanggan, karyawan, maupun pemerintah. Reputasi 

tersebut pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan (Margolis dan 

Walsh, 2003). Teori legitimasi menjadi dasar dari hubungan antara CSR dengan 

kinerja keuangan berdasarkan legitimasi antara stakeholder dengan perusahaan.  

2.2 Teori Stakeholders 

Teori stakeholder merupakan turunan dari teori sistem yang diaplikasi dalam 

organisasi (Freeman dan McVea, 2001). Suatu organisasi digambarkan sebagau 

sebuah sistem yang terbuka terdiri dari banyak jaringan dengan berbagai 

pemangku kepntingan yang berbeda-beda. Teori stakeholder menjelaskan 

mengenai hubungan perusahaan dengan berbagai pemangku kepentingan.  

Definisi Stakeholder telah berubah secara susbtansial selama beberapa 

dekade terakhir. Pada awalnya stakeholders hanya ada pada sudut pandang 

investor saja, Pandangan ini didasarkan pada argument dari friedman (Benn dan 

Bolton, 2011) mengatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk 

memaksimalkan kemakmuran pemilik perusahaan. Namun demikian Freeman, et 
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al (2010)  tidak setuju dengan pandangan ini dan memperluas definisi stakeholder 

dengan memasukan konstituen yang lebih banyak. Termasuk kelompok yang tidak 

menguntukan seperti pihak-pihak tertentu dan regulator yaitu pemerintah 

(Windolph et al., 2014). 

Stakeholder merupakan semua pihak yang terkait langsung maupun tidak 

langsung didalam perusahaan. Menurut Freeman stakeholder merupakan suatu 

kelompok atau individu yang mempengaruhi atau terpengaruhi oleh pencapaian 

visi dan misi perusahaan (Freeman, 1984). Stakeholders theory menyatakan 

bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan 

sendiri namun harus memberikan manfaat serta kontribusi untuk para stakeholder-

nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, karyawan, supplier, pemerintah, 

masyarakat, LSM, analis dan pihak lainya).  

Gray (2006) mengatakan bahwa kelangsungan hidup dari suatu perusahaan 

akan tergantung pada stakeholder-nya,  selain itu dukungan tersebut harus 

didapat sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan dari 

stakeholder tersebut. Semakin Powerfull stakeholder maka semakin besar 

peluang perusahaan untuk beradaptasi.  

Kekuatan undang-undang korporasi saat ini membuat perusahaan tidak bisa 

mengabaikan suplier, pelanggan, karyawan, masyarakat (Freeman, 2001). Dalam 

kondisi seperti ini membuat perusahaan harus menciptakan kondisi yang stabil 

dengan meningkatkan kesehjahteraan para stakeholder-nya termasuk 

stakeholder secara luas (Park et al., 2014). Didalam sudut pandang teori 

stakeholder, CSR merupakan dialog antara perusahaan dengan stakeholder dan 

merupakan cara yang berhasil dalam menjalankan hubungan tersebut (Grougio, 

et al., 2014). Teori stakeholder membantu hubungan perusahaan dan stakeholder 

dalam membentuk dan mengevalusi CSR sesuai dengan keinginan masing-
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masing pihak. Dengan itu, maka perusahaan perlu mengkomunikasikan CSR 

kepada stakeholdernya.  

Komunikasi CSR juga merupakan salah satu cara perusahaan untuk 

mempertahankan hubungan yang berimplikasi pada dukungan stakeholder 

(Carroll dan Shabana, 2010) lebih jauh lagi pada kinerja perusahaan (Akisik, 

2017). CSR juga merupakan cara mentransisikan nilai komitmen sosial dan 

lingkungan dari perusahaan untuk mengubah pandangan stakeholder. Perubahan 

pandangan stakeholder atas perusahaan menjadi keuntungan bagi perusahaan 

karena stakeholder akan memilih untuk berperilaku menguntungkan bagi 

perusahaan.  

Terdapat dua stakeholder yang berperan paling kuat dalam mempengaruhi 

hubungan CSR dengan kinerja keuangan perusahaan, yaitu kelompok stakeholder 

karyawan pada bagian internal dan kelompok pelanggan pada bagian eksternal 

(Akisik, 2017; Maignan, 2015). Kedua kelompok tersebut merupakan stakeholder 

yang memberikan implikasi paling tinggi dalam menentukan ukuran kinerja 

keuangan perusahaan salah satunya adalah penjualan dan kinerja atau 

prduktivitas operasional perusahaan.  

Teori Stakeholders menjadi landasan teoritis yang digunakan oleh penelitian 

ini dalam memberikan acuan terkait dengan CSR dan bagaimana dua kelompok 

stakeholder yaitu kelompok karyawan dan pelanggan dalam memahami tujuan 

dari perusahaan yang menerapkan CSR. Apabila perusahaan melakukan aktivitas 

CSR dan melaporkanya maka stakeholders akan bersedia untuk mendukung 

apapun yang dilakukan oleh perusahaan. Seperti definisi dari teori ini, maka 

perusahaan tidak akan bisa terlepas dari dukungan stakeholder-nya.  
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2.3 Kinerja dan Nilai Perusahaan 

Kinerja perusahaan merupakan salah satu indikator keberhasilan 

manajemen dalam mengelola perusahaan (Gray, 2010). Dengan melakukan 

peningkatan kinerja perusahaan, perusahaan akan menjadi lebih baik dimata 

stakeholder-nya terutama investor dan kreditur (Akisik dan Gal, 2014). Hal itu 

dikarenakan investor dan kreditur akan melihat kinerja perusahaan sebagai 

landasan pengambilan keputusan terutama untuk pendanaan perusahaan. 

Perubahan bisnis saat ini, kinerja keuangan perusahaan tidak hanya digunakan 

untuk investor dan kreditor, akan tetapi stakeholder secara luas termasuk 

masyarakat dan pemerintah. Kinerja perusahaan dapat tercermin dalam dua 

ukuran proyeksi, yaitu profitabilitas dan nilai perusahaan (Bresser et al., 2005; 

Akisik, 2017). Profitabilitas merupakan indikator pemanfaatan atas aset 

perusahaan untuk memperoleh laba (Servaes dan Tamayo, 2013; Eccles et al., 

2012). 

Proyeksi kedua adalah nilai perusahaan yang sering didefinisikan sebagai 

nilai pasar yang tercermin dari harga saham, dimana perusahaan yang memiliki 

harga saham tinggi akan mencerminkan nilai dari perusahaan tersebut menjadi 

tinggi juga (Servaes dan Tamayo, 2013; Eccles et al., 2012). Nilai perusahaan juga 

disebut sebagai ukuran untuk memaksimalkan nilai modal. Nilai perusahaan 

diukur menggunakan Tobins Q yaitu (nilai buku aset - nilai buku ekuitas - pajak + 

nilai pasar ditangguhkan ekuitas) / nilai buku aset (Morck et al., 1988).  

Relatif sama dengan pada penelitian sebelumnya penelitian ini menggunakan 

dua subsample yaitu kinerja keuangan superior dan kinerja keuangan inferior 

(Choi & Wang, 2009; Akisik, 2017). Alasan menggunakan dua subsample ini 

adalah untuk memperluas variasi dari kinerja keuangan dikarenakan kondisi 

kinerja setiap perusahaan yang berbeda-beda. Kinerja keuangan superior 

merupakan kondisi perusahaan yang berada pada posisi stabil, atau posisi yang 
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diinginkan oleh perusahaan dan stakeholder (Freeman, 1984). Kinerja keuangan 

superior didapatkan dari hasil inovasi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan 

stakeholder-nya (Freeman, 1984, Porter 1990). Maka dari itu kinerja keuangan 

superior perlu untuk dipertahankan, meskipun operasi dan inovasi perusahaan 

sedang mengalami penurunan (Robert, 1999). Secara singkat kinerja keuangan 

superior merupakan kinerja yang menunjukan kondisi perusahaan yang baik dan 

stabil sesuai dengan tujuan perusahaan.  

Kinerja keuangan inferior merupakan kondisi dimana perusahaan sedang 

dalam keadaan buruk (Choi dan Wang, 2009). Perusahaan yang mengalami 

kinerja keuangan inferior akan mengalami gangguan dalam proses operasi dan 

inovasi yang nanti akan berpengaruh pada kehilangan beberapa pelanggan, 

karyawan atau pemasok (Thietart, 1988). Ketika perusahaan mengalami kinerja 

tersebut, maka dukungan dari stakeholder menjadi aspek yang penting atau 

perusahaan dapat melakukan strategi untuk meminimalkan kegagalan. Salah 

strategi untuk mengembalikan keadaan buruk perusahaan adalah dengan 

membangun dan meningkatkan reputasi baik perusahaan (Robert dan Dowling, 

2002).  

Kinerja keuangan inferior perusahaan merupakan indikator yang penting 

untuk dipertahankan, sedangkan inferior juga perlu untuk diperbaiki menjadi lebih 

baik. Salah satu cara untuk meningkatkandan memperbaiki kinerja perusahaan 

adalah dengan melakukan inisiatif sosial dan lingkungan yaitu CSR (Mozes et al., 

2011; Akisik, 2017). Ketika perusahaan melakukan aktivitas CSR juga bertujuan 

untuk memperoleh legitimasi dan dukungan dari stakeholder (Murphy et al., 2005). 

Dengan adanya aktivitas dan pengungkapan CSR yang kredibel diharapkan 

perusahaan bisa meningkatkan kinerja superiornya dan mengubah kondisi 

perusahaan pada saat kinerja inferiornya.  
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2.4 Corporate Social Responsibility (CSR) dan Efek Halo 

Definisi dari CSR belum memiliki konsensus secara umum sampai saat ini. 

CSR merupakan sebuah inisiatif yang dilakukan perusahaan dalam 

menyeimbangkan tiga dimensi dari aktivitas bisnis yaitu ekonomi, sosial dan 

lingkungan (Habek dan Wolniak, 2015; Akisik, 2017; Mozes et al., 2011). Caroll 

(1991) dan Whai, et al.,(2009) menyatakan bahwa CSR adalah bentuk 

tanggungjawab yang dilakukan oleh perusahaan terhadap stakeholder-nya dalam 

hal ekonomi, legalitas, etika dan filantropi. Elkington (1997) menyatakan bahwa 

CSR adalah bentuk tanggungjawab perusahaan dalam meraih keberlanjutan 

dengan memperhatikan aspek triple bottom line, yaitu ekonomi, sosial dan 

lingkungan.  

Di negara-negara berkembang aktivitas CSR lebih bersifat kurang formal 

dan kurang diatur secara spesifik dalam suatu aturan atau standar, sehingga 

praktik CSR di negara berkembang masih cenderung meniru negara maju. Di 

indonesia CSR diatur dalam undang-undang PT no. 40 tahun 2007 dan Undang-

undang No.25 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan 

yang beroperasi di Industri harus melakukan tanggungjawab sosial dan 

lingkungan, akan tetapi peraturan tersebut masih kurang kuat dalam hal 

penindakan hukumnya. Isu-isu CSR di Indonesia semakin berkembang seiring 

dengan bisnis yang dinamis dan sulit untuk diprediksi hingga saat ini. Semakin 

powerfull-nya stakeholder membuat perusahaan harus menyikapi strategi CSR 

dalam menjaga keberlangsungan hidup perusahaan.  

Salah satu mekanisme untuk mengkomunikasikan kegiatan CSR kepada 

stakeholder adalah dengan melakukan aktivitas pengungkapan (Windolph et al., 

2014; Benn dan Bolton, 2011; Carroll dan Shabana, 2010 ; Park dan Brorson, 

2005).  Tujuan dari pengungkapan CSR adalah untuk memperoleh legitimasi 

berupa dukungan dari stakeholder (Mozes et al., 2011; Murphy., 2005). Untuk 
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meningkatkan dukungan tersebut, maka perlu adanya laporan yang kredibel dan 

relevan yang sesuai dengan keinginan stakeholder. Michellon et al., (2015) 

menyatakan terdapat tiga praktik pelaporan CSR yang berguna untuk 

meningkatkan kredibilitas, yaitu stand-alone (laporan terpisah), Assurance (ulasan 

pihak eksternal) dan reporting guidelines (panduan penyusunan) yang dikeluarkan 

oleh global reporting initiative (GRI).  

Pelaporan CSR menggunakan ulasan merupakan praktik pelaporan yang 

paling berpengaruh terkait penilaian kredibilitasnya. Laporan CSR yang sudah di 

ulas memiliki nilai lebih dalam kerelevanan informasinya untuk pengambilan 

keputusan stakeholder. Ulasan pihak ketiga laporan CSR dilakukan oleh pihak 

independen yang tidak berafiliasi dengan perusahaan sehingga hasil ulasan 

tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pihak independent tersebut 

merupakan pihak yang dipilih oleh organisasi global reporting initiative (GRI) yang 

berkompeten didalam bidang CSR. Banyak sedikitnya ulasan bukan merupakan 

nilai penentu baik buruknya laporan CSR, konten ulasan laporan CSR hanya 

memuat tentang informasi singkat tentang kerelevanan atas komitmen yang 

dilakukan oleh perusahaan terkait sosial dan lingkunganya.  

Terdapat bukti bahwa laporan CSR yang kredibel akan menciptakan 

komitmen sosial, citra positif atau efek halo dimata stakeholder (Chaudhri, 2014), 

serta meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Akisik dan Gal, 2014). 

Kelompok karyawan dan pelanggan merupakan bagian stakeholder yang 

mempunyai pengaruh langsung dalam hubungan CSR dan kinerja keuangan 

(Akisik, 2017). Diharapkan dengan pengungkapan CSR yang kredibel, menjadi 

nilai yang relevan untuk stakeholder dalam memberikan dukungan terhadap 

perusahaan. Dukungan tersebut berupa sumbangsih terhadap kegiatan 

operasional, produk perusahaan dan lain sebagainya yang nantinya akan 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

Pengungkapan CSR juga akan menimbulkan suatu efek, yaitu efek halo 

(Madden et al., 2012; Walker, 2016). Efek halo adalah efek yang ditimbulkan oleh 

laporan CSR yang hanya bersifat simbolis saja. Efek halo ini akan dirasakan oleh 

pengguna laporan CSR seperti stakeholder karyawan dan pelanggan yang menilai 

laporan CSR terlalu awal dan menggeneralisasikan seluruh keadaan perusahaan 

tanpa adanya pembuktian atas kerelevanan informasi dengan aktivitas. Laporan 

CSR seharusnya mengandung unsur substantif yang menunjukan komitmen 

perusahaan terhadap sosial dan lingkungan (Hong dan Andersen, 2011). Efek ini 

dapat diidentifikasi ketika CSR perusahaan dapat mempengaruhi kinerja 

keuangan. Hal tersebut dikarenakan pembentukan aliansi secara luas oleh 

stakeholder dalam memahami kerelevanan laporan dan komitmen perusahaan 

yang nantinya menjadi nilai penentu stakeholder (Akisik, 2017; Muphy, 2005). Nilai 

penentu tersebut terkait dengan mendukung atau tidak mendukung perusahaan, 

yang nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan.  

Salah satu cara untuk mengatasi efek halo adalah dengan meningkatkan 

kredibilitas laporan CSR lewat ulasan pihak ketiga. Laporan yang kredibel akan 

mengisyaratkan informasi yang relevan antara aktivitas dan informasi CSR yang 

secara substantif sesuai dengan komitmen sosial dan lingkungan. Ulasan laporan 

CSR yang dilakukan oleh pihak ketiga terbukti dapat meningkatkan kualitas dan 

kredibilitas laporan CSR (Cohen dan Simnett, 2016; Habek dan Wolniak, 2016) 

serta kerelevansian nilai untuk pengambilan keputusan stakeholder (Akisik, 2017; 

Akisik dan Gal, 2014).  

2.5 Peran grup Stakeholder : Pelanggan dan Karyawan 

Stakeholder merupakan pihak-pihak yang berada pada lingkungan bisnis 

perusahaan, baik yang mempunyai peran langsung maupun tidak mempunyai 

peran secara langsung (Campbell, 1997). Pada awalnya stakeholder hanya 

diartikan pada beberapa peran sentral saja seperti investor dan kreditur, seiring 
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berjalanya waktu stakeholder diartikan sebagai semua pihak meliputi pemegang 

saham, pelanggan, karyawan, suplier, pemerintah termasuk masyarakat 

(Freeman et al., 2010). Kelancaran bisnis perusahaan secara berkelanjutan 

haruslah memperhatikan aspek stakeholder-nya, hal ini sesuai dengan teori 

stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan tidak bisa terlepas dari peran 

stakeholder (Gray, 2006).  

Salah satu mekanisme yang digunakan untuk mendapat dukungan dari 

stakeholder adalah dengan melakukan inisiatif sosial dan lingkungan yaitu CSR 

(Gray, 2006; Mozes et al., 2011). Stakeholders menyatakan bahwa perusahaan 

yang menerapkan efisiensi operasionalnya akan memberikan sinyal positif dan 

luas serta perusahaan tersebut menunjukan minat praktik bisnis yang 

berkelanjutan termasuk tanggungjawab sosial dan lingkungan (Mozes et al., 

2011). 

Maignan (2005) menemukan bahwa terdapat kelompok stakeholder yang 

mempunyai perhatian lebih dalam melihat aktivitas tanggungjawab sosial dan 

mempunyai pengaruh langsung terhadap operasionalisasi bisnis perusahaan, 

yaitu kelompok stakeholder karyawan dan pelanggan.  

Terdapat bukti bahwa pelanggan bersedia untuk memberikan dukungan atas 

produk dan operasi perusahaan yang melakukan tanggungjawab sosial dibanding 

perusahaan yang tidak melakukan tanggungjawab sosial (Web et al., 2008; Bigger 

dan Selame, 1992; Brown dan Dacin, 1997), dukungan tersebut berupa 

peningkatan pembelian atas produk perusahaan (Green dan Peloza, 2011). 

Pelanggan juga rela membeli dengan harga produk yang lebih tinggi serta 

peningkatan pelanggan baru lainnya yang sadar akan sosial, lingkungan dan 

kelangsungan hidup perusahaan (Du, Bhattacharya dan Sen, 2010; Fombrun, 

1996).  
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Terdapat bukti bahwa karyawan dan calon karyawan memilih perusahaan 

yang sadar atas tanggungjawab sosialnya (Montgomery dan Ramus, 2003) karena 

perusahaan akan menciptakan iklim kerja yang baik dan stabil (Kinney, 2000), 

Serta karyawan yang akan lebih puas apabila perusahaan melakukan 

tanggungjawab sosial dibanding perusahaan yang tidak melakukannya. Karyawan 

yang puas terhadap CSR akan termotivasi kinerjanya dalam medukung kegiatan 

operasi perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut (Bauman dan 

Skitka, 2012). Sebaliknya, karyawan akan prihatin apabila perusahaan tidak 

bertanggungjawab sosial dan memilih untuk meningkatkan kinerjanya karena 

perusahaan hanya memikirkan kekayaan pemegang dana (Backhaus et al., 2002).  

Keprihatinan tersebut nantinya akan berakibat pada kinerja yang buruk serta 

karyawan lebih yang memilih meninggalkan perusahaan. Dengan adanya CSR 

perusahaan akan mendapat sikap yang menguntungkan dari karyawan, salah 

satunya ialah karyawan yang rela mendapatkan upah lebih kecil yang nantinya 

akan berpengaruh pada ukuran kinerja keuangan baik kinerja inferior maupun 

superior (Gond et al., 2010; Abowd, 1989). Kedua kelompok stakeholder ini 

menyadari bahwa CSR merupakan hal yang sangat penting untuk 

kebermanfaatan perusahaan dan pihak yang ada disekitar perusahaan.  

Pada ahirnya dukungan dua kelompok stakeholder baik pelanggan dan 

karyawan akan memberikan manfaat bagi perusahaan, yaitu dari penjualan 

produk perusahaan yang meningkat dan karyawan perusahaan yang termotivasi 

untuk bekerja lebih baik, sehingga akan mempengaruhi ukuran kinerja keuangan, 

baik dari profitabilitas maupun nilai perusahaan. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terhadulu yang menjadi dasar penelitian ini adalah penelitian yang 

berfokus pada hubungan kinerja, nilai perusahaan dan CSR. Berikut Penelitian 

terdahulu yang digunakan oleh peneliti : 
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Akisik (2017) menguji dampak CSR terhadap kinerja keuangan dengan 

peran stakeholder yaitu kelompok pelanggan dan karyawan yang 

mempertimbangkan ulasan pihak ketiga laporan CSR sebagai nilai penentu dalam 

keputusan, dan bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi kinerja keuangan 

dan nilai perusahaan. Penelitian menggunakan data compustat Amerika Utara dan 

Global Reporting Initiative dengan menggunakan model autoregressive selama 

2006-2012. Hasil penelitian menunjukan ulasan pihak ketiga laporan CSR 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan diperkuat oleh kelompok stakeholder 

karyawan dan pelanggan serta ditemukan adanya efek halo yang terjadi. Hal 

tersebut dikarenakan kepercayaan oleh stakeholders terhadap perusahaan yang 

melakukan CSR sehingga memunculkan nilai yang relevan untuk pengambilan 

keputusan stakeholder. Selain itu ulasan pihak ketiga laporan CSR memungkinkan 

untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan Roa dan 

Tobins Q.  

Akisik dan Gal (2014) menganalisis pengaruh ulasan pihak ketiga CSR 

terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Sampel yang digunakan adalah 

perusahaan yang ada di Amerika Utara selama periode 2006-2012. Hasil 

menunjukan bahwa bahwa ulasan pihak ketiga atas laporan CSR berdasarkan 

pedoman GRI memberikan nilai yang relevan untuk pengambilan keputusan 

stakeholder. Keputusan tersebut berupa pembelian produk atau keputusan lainya 

yang pada akhirnya berpengaruh pada peningkatan penjualan produk 

perusahaan. Efek penjualan yang meningkat (peran) akan memperkuat pengaruh 

CSR terhadap kinerja dan nilai perusahaan termasuk pada perusahaan 

pertambangan, kimia dan minyak bumi.  

Gond et al., (2010) bertujuan untuk menjelaskan pengaruh corporate sosial 

responsibility (CSR) terhadap kinerja karyawan dan berimplikasi pada kinerja 

keuangan. Karyawan merupakan salah satu bagian dari kelompok stakeholder 
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yang mendukung kegiatan operasional perusahaan. Peneliti menguji persepsi 

karyawan terhadap CSR yang dapat memicu perubahan sikap dan perilaku pada 

tempat kerja yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasi, sosial 

dan lingkungan. Hasil penelitian ini menjembatani perilaku bertanggungjawab 

sosial perusahaan dalam ukuran mikro dan makro, dimana terdapat transformasi 

pertukaran sosial antara karyawan dan perusahaan. Penelitian ini juga 

memberikan gambaran bahwa CSR memberikan kontribusi untuk kinerja 

keuangan perusahaan dengan mempengaruhi perilaku karyawan.  

Bauman dan Skitka, (2012) menganalisis dan menjelaskan pengaruh CSR 

terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diperkuat oleh kepuasan stakeholder 

utama yaitu karyawan. Karyawan merupakan stakeholder utama yang 

berkontribusi dalam keberhasilan mencapai tujuan perusahaan yaitu kinerja 

keuangan. Aktivitas dan informasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan akan 

berimplikasi pada perilaku karyawan perusahaan. Dukungan tersebut akan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan dalam melakukan aktivitas operasional 

organisasi.  Perilaku tersebut terkait dengan mendukung atau tidaknya pada 

perusahaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk meganalisis reaksi stakeholder 

karyawan dalam mendukung CSR sehingga akan mempengaruhi kinerja 

keuangan perusahaan. 

Servaes dan Tamayo, (2013) bertujuan untuk menganalisa pengaruh 

dampak CSR terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan data 

perusahaan di USA yang bersumber dari KLD Research dan Analytics dan 

compustat.  Periode amatan penelitian tahun 1991-2005. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa CSR berdampak positif pada nilai perusahaan untuk 

perusahaan yang mempunyai pelanggan dengan kesadaran yang tinggi. 

Sebaliknya perusahaan dengan pelanggan yang rendah membuat CSR tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan. 
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Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar penelitian ini secara 

ringkas dapat dilihat di Tabel 2.1 penelitian diatas memberikan gambaran bahwa 

terdapat hubungan antara pengungkapan CSR terhadap Kinerja perusahaan serta 

peran stakeholder yang mempengaruhi kedua hubungan tersebut, dimana 

keputusan tersebut akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Penelitian terdahulu 

tersebut peneliti gunakan sebagai dasar penentuan research gap dalam penelitian 

ini. 

Research gap pada penelitian ini berawal dari adanya kebutuhan dan 

ekspektasi stakeholder atas kegiatan perusahaan dalam hal tanggung jawab 

sosial dan pengungkapan informasinya. Hal ini mendorong perusahaan untuk 

terus mengikuti perkembangan kebutuhan dari stakeholder tersebut. Informasi 

atas tanggungjawab sosial perusahaan menjadi nilai penentu bagi stakeholder 

dalam pengambilan keputusannya untuk mendukung atau tidak perusahaan, 

dukungan tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal 

ini mendorong research gap untuk menganalisis peran stakeholder atas 

pengungkapan CSR yang menjadi nilai penentu terhadap kinerja untuk 

mendapatkan bukti empiris dari perann stakeholder dari negara satu dengan 

negara lainya. Di Indonesia masih sedikit yang meneliti terkait dengan peran 

stakeholder, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di bidang ini. 

Penelitian ini juga akan membahas tentang efek halo pada pengungkapan CSR 

tersebut.  
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Hasil 

1. Akisik, (2017) CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan nilai 

perusahaan dimoderasi oleh pelanggan dan karyawan. 

2. Akisik dan 

Gal (2014) 

Ulasan laporan CSR secara siginifikan berhubungan 

dengan langkah-langkah jangka pendek dan panjang 

dalam kinerja keuangan. 

3. Gond, et al, 

(2010) 

CSR berpengaruh terhadap perilaku karyawan yang 

berimplikasi pada kinerja keuangan perusahaan.  

4.  Bauman dan 

Skitka, 

(2012)  

Terdapat pengaruh CSR pada kinerja keuangan, yang 

diperkuat oleh kepuasan stakeholder karyawan 

5.  Servaes dan 

Tamayo, 

(2013) 

CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan untuk 

karakteristik perusahaan yang mempunyai kesadaran 

pelanggan yang tinggi. Sebaliknya, untuk kesadaran 

pelanggan yang rendah CSR tidak memiliki dampak 

terhadap nilai perusahaan.   
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini akan membahas mengenai rerangka konseptual dan perumusan 

hipotesis di dalam penelitian. Rerangka konseptual membahas secara ringkas 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, sedangkan 

perumusan hipotesis merupakan pembahasan yang lebih rinci tentang hubungan 

setiap variabel independen dengan variabel dependen. Hipotesis yang 

dikembangkan di dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh 

pengungkapan CSR terhadap kinerja dan nilai perusahaan dan dimoderasi oleh 

peran stakeholder (karyawan dan pelanggan).  

3.1. Rerangka konseptual Studi 

Rerangka pemikiran menggambarkan secara singkat hubungan antar 

variabel (independen, dependen dan moderasi) dalam penelitian. Gambaran 

singkat ini menjabarkan sekilas tentang teori-teori yang menghubungkan variabel 

independen, dependen dan moderasi. Berdasarkan dari penjelasan latar 

belakang, tinjauan pustaka beserta landasan teori yang telah dijelaskan 

sebelumnya pada penelitian ini, maka rerangka pemikiran dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Penelitian ini berfokus pada pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja 

keuangan perusahaan yang dimoderasi oleh peran stakeholder yaitu stakeholder 

pelanggan dan karyawan. Pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja 

keuangan perusahaan didasarkan pada teori legitimasi. Pengungkapan CSR yang 

dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk memperoleh legitimasi dari kelompok 

stakeholder secara luas termasuk masyarakat (Mozes et al., 2011; Dhaliwal et al., 

2012; Akisik., 2017).  
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Pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan 

dimoderasi oleh peran dua kelompok stakeholder yaitu karyawan dan pelanggan. 

Peran stakeholder sebagai moderasi didasarkan pada teori stakeholder. 

Perusahaan dalam melakukan tujuan bisnisnya tidak terlepas dari dukungan 

stakeholder, salah satu mekanisme untuk memperoleh dukungan dari stakeholder 

adalah dengan melakukan dan mengungkapkan CSR. Terdapat bukti bahwa 

pelanggan dan karyawan mendukung penuh atas kegiatan CSR perusahan 

(Akisik, 2017; Bauman dan skitka, 2012 ;Gond et al., 2010; Web et al., 2008). Pada 

akhirnya, legitimasi dan dukungan stakeholder tersebut akan mempengaruhi 

kinerja keuangan perusahaan  

Pada bagian akhir pengungkapan CSR juga akan menimbulkan efek halo 

(Walker, 2016). Efek ini dirasakan oleh stakeholder pelanggan dan karyawan yang 

menggunakan laporan CSR. Untuk menelusuri ada tidaknya efek halo tersebut, 

ditentukan oleh hasil pengaruh CSR terhadap kinerja superior dan inferior 

perusahaan yang dimoderasi oleh peran stakeholder. Hal itu didasarkan atas 

pembentukan aliansi secara luas termasuk pemegang saham, pelanggan, 

karyawan, suplier, pemerintah dan masyarakat (Murphy et al., 2005). Dengan 

aliansi tersebut, stakeholders akan saling bersinergi untuk memperhatikan 

kerelevansian dari laporan CSR, sehingga akan menentukan ada tidaknya efek 

halo yang terjadi. Pada akhirnya, aliansi stakeholder akan menentukan dukungan 

terhadap perusahaan atau tidak yang nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan.  
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Berdasarkan hubungan antarvariabel dan teori yang mendasarinya maka 

kerangka konseptual penelitian dirumuskan sebagai berikut  : 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

Teori Legitimasi dan Stakeholder 

 

 

 

 

                              

                              

 

 
 

HALO EFFECT 
 

 
 
 
 

3.2 Pengembangan Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. 

Hipotesis adalah suatu pernataan yang harus di uji kebenaranya secara empiris. 

Dalam penelitian ini menguji pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja 

keuangan dengan peran stakeholder (Pelanggan dan Karyawan) sebagai variabel 

moderasi. Hipotesis yang telah dikembangkan sebagai berikut : 

3.2.1 Hubungan stakeholder, ulasan Pihak ketiga Laporan CSR terhadap 

kinerja keuangan perusahaan (Superior) 

Kinerja  superior merupakan tujuan perusahaan dalam melakukan aktivitas 

bisnisnya. Untuk mencapai dan mempertahankan kinerja superior maka 

perusahaan memerlukan mekanisme untuk mendapatkan dukungan dan 

legitimasi dari seluruh stakeholder. Perusahaan perlu menjaga hubungan baik 

dengan stakeholder agar segala aktivitas bisnisnya berjalan dengan lancar. Pada 

 

Pengungkapan 

CSR : (X) 

Ulasan Pihak 

Ketiga laporan CSR 

(Akisik dan Gal, 

2014) 

 
 
 

Kinerja 
perusahaan dan Nilai 

Perusahaan : (Y) 
Superior &Inferior  
(Lin et al., 2018 ; 

Waworuntu et al., 2014 
& Michelon et al., 2013)  

 

Peran grup Stakeholder 
: (M) 

-Pelanggan (Penjualan)  
(Servaes dan Tamayo, 

2013 & Akisik, 2017) 
-Karyawan (Jumlah 

Karyawan) 
(Gond et al., 2010 & 

Bauman dan Skitka, 2012)  
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saat perusahaan dalam posisi superior, perusahaan akan dihadapkan oleh 

persaingan yang ketat dengan kompetitor lain. Aktivitas dan pengungkapan CSR 

yang kredibel merupakan cara perusahaan dalam memperoleh dukungan dan 

legitimasi tersebut (Chaudhri, 2014; Lee et al., 2013 ).  

Dalam perspektif komunikasi perusahaan, informasi CSR yang kredibel akan 

memberikan sinyal positif dan mengurangi skeptisisme stakeholder kepada 

perusahaan (Du et al., 2010).  Indikator keberhasilan dari komunikasi CSR adalah 

mendapatkan kepercayaan dari pihak yang berkompeten (Maignan dan Ferrell, 

2001; Pomering dan Dolnicar, 2009; Clarkson, 1995). Salah satu mekanisme untuk 

mendapatkan kepercayaan informasi yang kredibel atas CSR adalah dengan 

menggunakan ulasan pihak ketiga. GRI telah menfasilitasi adanya ulasan pihak 

ketiga laporan CSR, ulasan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengakuan, 

kepercayaan dan kredibilitas laporan dimata stakeholder (GRI 2013).`  

Penelitian Akisik dan gal (2014) menyatakan bahwa terdapat nilai yang 

relevan atas ulasan pihak ketiga dalam mempengaruhi kinerja perusahaan. Hal ini 

juga didukung oleh Walker (2016) yang menyatakan bahwa aktivitas dan 

pengungkapan CSR mempunyai efek dominan dalam mempengaruhi kinerja dan 

nilai perusahaan. Penelitian Choi dan Wang (2009) menemukan bahwa CSR 

dapat meningkatkan dan mempertahankan kinerja superior perusahaan. 

Stakeholder seperti investor  meyakini bahwa CSR yang dilakukan oleh 

perusahaan merupakan wujud komitmen terhadap lingkungan sosial untuk 

menciptakan sustainability. Perusahaan yang menerapkan komitmen 

sustainability memiliki prospek bisnis dimasa depan yang lebih unggul, sehingga 

investor menginvestasikan dananya ke perusahaan.  Begitu juga untuk 

stakeholder lainya yang mendukung perusahaan yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kinerja perusahaan.  
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Menurut teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan dalam mencapai 

tujuanya harus memperhatikan hubungan dan mencari dukungan dari stakeholder 

yaitu dengan melakukan aktivitas CSR.  Akisik, (2017) ; Maignan (2005) 

menemukan bahwa terdapat dua kelompok stakeholder yang sangat berperan 

dalam mendukung aktivitas CSR yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja 

keuangan yaitu kelompok pelanggan dan kelompok karyawan.  

Pelanggan merupakan kelompok stakeholder utama yang memiliki 

pengaruh untuk mencapai tujuan jangka panjang. Viachos et al., (2009) 

menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung kepada peran 

pelanggan, maka dari itu perusahaan akan berusaha untuk mempertahankan 

pelanggan. Pelanggan memberikan kontribusi berupa pemakai produk 

perusahaan, sehingga perusahaan memerlukan dukungan penuh atas kontirbusi 

yang diberikan oleh pelanggan (Prado et al., 2009). 

Pelanggan mengharapkan perusahaan untuk menciptakan produk yang 

berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang kompleks. 

Salah satu aspek dalam mendukung kebutuhan dan keinginan pelanggan adalah 

dengan bertanggungjawab secara sosial (CSR) (Freeman et al., 2010; Spencer 

dan Rinaldi, 2010). Pelanggan menyadari bahwa produk  yang dihasilkan oleh 

perusahaan yang menerapkan CSR memiliki kualitas yang lebih baik daripada 

perusahaan yang tidak menerapkan CSR (Galbreath, 2010). Hal itu disebabkan 

oleh perusahaan yang menerapkan efisiensi atas penggunaan sumberdaya dan 

mengurangi ancaman lingkungan terkait produknya.  

 Kinerja keuangan yang superior didapatkan dari hasil inovasi perusahaan 

dalam memenuhi kebutuhan pelangganya (Freeman, 1984, Porter 1990). Hal 

tersebut memang harus dipertahakan oleh perusahaan, meskipun suatu saat 

inovasi dapat turun, akan tetapi perusahaan harus selalu menjaga inovasi agar 

tetap bisa meningkatkan posisi kinerja keuangan yang tinggi (Robert, 1999).  
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Penelitian yang dilakukan oleh Madden et al., (2012) menemukan bahwa 

CSR memiliki dampak yang positif terhadap pelanggan, dampak tersebut meliputi 

niat pembelian, loyalitas, kepuasan. Pelanggan juga akan memilih perusahaan 

yang berkomitmen terhadap inisiatif CSR saat mengevaluasi produk. Smith dan 

Bower (2012) menyatakan bahwa pelanggan akan memberikan harga tertinggi 

untuk perusahaan yang mengeluarkan CSR dan akan mempertahankan produk 

perusahaan tersebut.  

 Selain itu dengan adanya CSR akan menimbulkan persepsi positif terhadap 

kualitas produk yang cenderung dapat meningkatkan penjualan (Waddock dan 

Graves, 1997). Dhaliwal et al.,  (2012) menyatakan bahwa didalam pasar dimana 

pelanggan yang mempunyai tingkat kesadaran CSR yang tinggi, kinerja CSR akan 

meningkatkan nilai merek dan legitimasi perusahaan, yang nantinya akan 

berpengaruh pada peningkatan permintaan produk perusahaan (Brown dan Dacin, 

1997; Coors dan Winegarden, 2005),  serta kesediaan pelanggan untuk 

mempromosikan produk dan membayar dengan harga yang lebih tinggi (Dhaliwal 

et al., 2012; Homburg et al, 2005; Mooradian dan Olver, 1997). Namun, jika 

perusahaan tidak dapat mengkomunikasikan CSR dengan efektif, maka legitimasi 

dan kinerja keuangan akan terpengaruh. Werther dan Chandler, (2005) 

menemukan bahwa penjualan perusahaan Shell turun hampir 70 persen setelah 

keputusan perusahaan untuk membuat limbah minyak di Atlantik dan terjadi aksi 

pemboikotan oleh  Greenpeace.  

Kelompok stakeholder utama lainya adalah kelompok karyawan. Ketika 

perusahaan melakukan CSR maka terdapat bukti bahwa individu akan tertarik 

untuk mencari pekerjaan pada perusahaan tersebut (Viachos et al., 2009) serta 

menganggap bahwa perusahaan tersebut mempunyai nilai prestige yang tinggi 

(Beckhasus, 2002). Gond et al., (2010) menyatakan bahwa individu yang bekerja 

pada perusahaan yang memiliki tanggungjawab sosial (CSR) akan lebih loyal, 
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berkomitmen dan lebih puas dibanding perusahaan yang tidak bertanggung jawab 

secara sosial. Hal itu dikarenakan perusahaan lebih berkomitmen pada tujuan 

jangka panjang sehingga kesehjateraan dan posisi karyawan akan terjamin.   

Aktivitas dan pengungkapan CSR juga akan mempengaruhi hubungan baik 

antar karyawan, antar managemen terkait rencana bonus dan dana pensiun, 

sebaliknya hubungan yang tidak harmonis antar karyawan dan managemen akan 

memicu adanya gangguan dalam operasi bisnis perusahaan (Glavas dan Killey, 

2014). Maka dari itu perusahaan harus selalu mempertahankan hubungan baik 

antar individu didalam perusahaan untuk mewujudkan tujuan utama perusahaan. 

Beberapa keputusan stakeholder pelanggan dan karyawan atas CSR menjadi 

dasar perusahaan bahwa saat ini stakeholder mempunyai peran sentral dan 

semakin “powerfull” dalam mendukung tujuan perusahaan (Obserder et al., 2013). 

Dukungan masing-masing stakeholder tersebut akan mempengaruhi kinerja 

perusahaan dan nilai perusahaan.  

Pada bagian akhir, pengungkapan CSR juga akan menimbulkan suatu efek, 

yaitu efek halo (Walker, 2016). Efek halo adalah efek yang ditimbulkan oleh 

laporan CSR yang hanya bersifat simbolis saja. Efek halo ini akan dirasakan oleh 

pengguna laporan CSR yaitu stakeholder karyawan dan pelanggan yang menilai 

laporan CSR terlalu awal tanpa adanya pembuktian atas kerelevanan informasi 

dengan aktivitas. Salah satu cara untuk mengatasi efek halo tersebut adalah 

dengan meningkatkan kredibilitas laporan CSR. Laporan yang kredibel akan 

mengisyaratkan informasi yang relevan antara aktivitas dan informasi CSR yang 

secara substantif sesuai dengan keinginan sosial dan lingkungan.  

Ulasan pihak ketiga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 

kredibilitas laporan CSR tersebut.  Akan tetapi, efek tersebut akan hilang apabila 

ulasan pihak ketiga laporan CSR dapat memberikan nilai yang relevan untuk 

keputusan stakeholder yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja superior 
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perusahaan. Hal itu didasari oleh pembentukan suatu aliansi secara luas termasuk 

pemegang saham, pelanggan, karyawan, suplier, pemerintah dan masyarakat 

(Murphy et al., 2005). Dengan aliansi tersebut, stakeholder akan saling bersinergi 

untuk memperhatikan kerelevansian dari laporan CSR yang diungkapkan oleh 

perusahaan, sehingga akan terbebas dari efek halo.  

H1a: Ulasan pihak ketiga laporan csr berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan (superior) 

 

H1b: Penjualan memoderasi pengaruh positif ulasan pihak ketiga laporan csr 

terhadap kinerja keuangan perusahaan (superior) 

 

H1c: Jumlah karyawan memoderasi pengaruh positif ulasan pihak ketiga laporan 

csr terhadap kinerja keuangan perusahaan (superior)  

 

3.2.2 Hubungan stakeholder, ulasan Pihak ketiga Laporan CSR terhadap 

nilai perusahaan (Superior) 

Tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

nilai perusahaan merupakan bagian dalam kinerja keuangan berbasis pasar atau 

kinerja keuangan yang merpresentasikan aspek jangka panjangnya. Perubahan 

persepsi bisnis global membuat perusahaan harus mencari solusi untuk 

meningkatkan nilai perusahaanya. Nilai perusahaan akan terjamin tumbuh secara 

berkelanjutan apabila perusahaan memperhatikan dimensi selain ekonomi, yaitu 

sosial dan lingkungan (Elkington, 1997). Mekanisme untuk menyeimbangkan 

dimensi tersebut adalah dengan melakukan aktivitas tanggung jawab sosial dan 

lingkungan (CSR) (Akisik, 2017).  Teori stakeholder dan legitimasi menjadi dasar 

atas hubungan CSR dengan nilai perusahaan (Zheng et al., 2014). CSR 

merupakan instrumen untuk menjaga kepercayaan stakeholder termasuk investor.  

Perusahaan yang dapat menjaga hubungan baik dengan stakeholder akan 

mendapat legitimasi dari stakeholder. Salah satu implikasi dari legitimasi yaitu 

kemudahan bagi perusahaan untuk mengakses sumberdaya eksternal dan 
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operasional perusahaan (Wang et al., 2011). Peneltian Lin et al., (2018); Akisik, 

2017 menemukan bahwa investor lebih tertarik dengan perusahaan yang 

melakukan aktivitas dan pengungkapan CSR karena menunjukan komitmen 

jangka panjang. Perusahaan dengan CSR yang baik juga menunjukan prospek 

masa depan yang baik, sehingga investor akan menginvestasikan dananya ke 

perusahaan dengan harapan pengembalian yang tinggi.  

Dalam perspektif komunikasi perusahaan, informasi CSR yang kredibel akan 

memberikan sinyal positif dan mengurangi skeptisisme stakeholder kepada 

perusahaan (Du et al., 2010).  Indikator keberhasilan dari komunikasi CSR adalah 

mendapatkan kepercayaan dari pihak yang berkompeten (Maignan dan Ferrell, 

2001; Pomering dan Dolnicar, 2009; Clarkson, 1995). Salah satu mekanisme untuk 

mendapatkan kepercayaan informasi yang kredibel adalah dengan ulasan pihak 

ketiga CSR. Penelitian Akisik dan Gal (2014) menemukan bahwa ulasan pihak 

ketiga laporan CSR menjadi nilai yang relevan untuk stakeholder termasuk 

investor ditunjukan oleh peningkatan nilai perusahaan.  

Pada sisi lain, teori stakeholder menegaskan bahwa perusahaan dapat 

memuaskan keinginan stakeholder dengan CSR. Kepuasan stakeholder akan 

berimplikasi pada dukungan stakeholder terhadap perusahaan. Maignan (2005) 

menemukan bahwa terdapat dua kelompok stakeholder yang mendukung CSR 

perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan yaitu 

pelanggan dan karyawan. Terdapat bukti bahwa pelanggan menyadari produk 

yang dihasilkan oleh perusahaan yang melakukan CSR memiliki kualitas yang 

lebih tinggi (Galbreath, 2010). Penelitian Madden et al., (2012); Smith an Bower 

(2012) menemukan bahwa CSR memiliki dampak yang positif terhadap minat, 

loyalitas dan kepuasan pelanggan yang pada akhirnya akan meningkatkan 

penjualan.  
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Stakeholder karyawan akan termotivasi kinerjanya ketika perusahaan 

menerapkan CSR (Gond, et al., 2010). Karyawan menganggap bahwa 

perusahaan dapat menyeimbangkan tujuan perusahaan untuk semua stakeholder 

dan menunjukan komitmen jangka panjang. Dari berbagai temuan emipiris 

menunjukan bahwa stakeholder pelanggan dan karyawan merupakan stakeholder 

utama yang dapat berperan langsung dalam peningkatan kinerja perusahaan. 

Dukungan stakeholder utama atas CSR juga akan menjadi sinyal positif oleh 

stakeholder lainya yaitu investor. Perusahaan dengan dukungan stakeholder yang 

tinggi akan mendorong investor untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan 

sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan.  

Pada bagian akhir, pengungkapan CSR akan berpotensi menimbukan efek 

halo pada stakeholder utama yaitu karyawan dan pelanggan (Akisik, 2017). Efek 

ini diakibatkan oleh pengungkapan yang simbolis sehingga berimplikasi pada 

penilaian stakeholder yang terburu-buru dan mengeneralisasikan seluruh keadaan 

perusahaan. Efek ini dapat diatasi dengan melakukan pengungkapan CSR yang 

kredibel yaitu ulasan phak ketiga CSR.  

Hasil dari penelitian ini akan menjadi acuan ada tidaknya efek halo yang 

terjadi. Ketika CSR menjadi nilai yang relevan untuk keputusan stakeholder dan 

pada akhirnya berpengaruh terhadap nilai perusahaan maka memungkinkan tidak 

terjadi efek halo, begitu juga sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan pembentukan 

aliansi stakeholder secara luas yang bersinergi untuk menganalisis kerelevansian 

informasi dengan aktivitas CSR, sehingga hasilnya adalah keputusan mendukung 

atau tidaknya stakeholder pelanggan dan karyawan.  
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Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah : 

H2a: Ulasan Pihak ketiga laporan CSR berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan (Superior) 

 

H2b:  Penjualan memoderasi pengaruh positif Ulasan Pihak ketiga laporan CSR 

terhadap nilai perusahaan (Superior) 

 

H2c: Jumlah karyawan memoderasi pengaruh positif Ulasan Pihak ketiga laporan 

CSR terhadap nilai perusahaan (Superior)  

 

3.2.3 Hubungan stakeholder, ulasan Pihak ketiga Laporan CSR terhadap 

kinerja keuangan perusahaan (Inferior) 

Saat kinerja keuangan perusahaan dalam keadaan buruk, apakah 

kegagalan bisa di hindari? Pertanyaan itulah yang mendasari bagaimana 

pentingnya mengelola bisnis dengan baik. Ada beberapa strategi perusahaan 

yang bisa diterapkan untuk meminimalisir adanya kegagalan (thietart, 1988). 

Salah satunya cara untuk memperbaiki kinerja buruk adalah dengan peningkatan 

reputasi baik perusahaan. Reputasi yang baik akan mendukung upaya untuk 

meningkatkan penjualan, inovasi dan strategi pemulihan perusahaan pada waktu 

krisis (Robet dan Dowling, 2002). Kinerja inferior merupakan keadaan dimana 

perusahaan kehilangan inovasi atas kelangsungan bisnisnya. Salah satu cara 

untuk mengatasi kinerja inferior adalah dengan menjalin hubungan baik dengan 

stakeholder. Hubungan baik antara perusahaan dengan stakeholder  harus 

dibangun atas dasar kepercayaan dan komitmen yang saling menguntungkan. 

Upaya untuk membangun hubungan baik antara perusahaan dengan 

stakeholder adalah dengan melakukan dan mengungkapkan CSR. Salah satu 

media komunikasi CSR adalah laporan CSR. Aktivitas dan pengungkapan  CSR 

tidak hanya akan memberikan kontribusi pada perusahaan superior melainkan 

untuk membantu perusahaan dengan kinerja inferior lebih cepat tumbuh dan 

berkembang (Choi dan Wang, 2009; Akisik, 2017) 
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 Untuk membantu memulihkan kinerja keuangan inferior adalah dengan 

mendesain ulang strategi yang dimiliki seperti mendesain ulang produk, 

meningkatkan proses operasional dan desentralisasi organisasi yang ramah sosial 

dan lingkungan (Arogyaswarny, et al, 1995). Hubungan strategis antara 

stakeholder dan perusahaan yang tercermin dalam komunikasi CSR akan 

memberikan kekuatan baik strategis internal maupun eksternal untuk 

mengembalikan kinerja perusahaan yang sedang terpuruk (Choi dan Wang, 2009; 

Hilman dan Keim, 2001). Perusahaan yang sedang dalam tahap inferior akan 

banyak mengurangi operasionalnya dengan mengurangi produknya diakibatkan 

berpindahnya pelanggan ke produk pesaing. Namun dengan aktivitas dan 

pengungkapan CSR serta ulasan atas laporan tersebut akan membantu 

perusahaan meminimalisir dampak negatif ini dengan memperoleh kepercayaan 

dan loyalitas dari stakeholder (Akisik, 2017; Akisik dan Gal, 2014; Lee et al., 2013). 

Menurut GRI (2013), perusahaan akan mencari jaminan atas kredibilitas 

informasi CSR karena beberapa alasan. Manfaat ulasan pihak ketiga laporan CSR 

meliputi 1) meningkatkan pengakuan, kepercayaan dan kredibilitas dari 

stakeholder, 2) mengurangi risiko dan peningkatan nilai informasi 3) memperkuat 

pelaporan dan sistem pengendalian manajemen dan 4) meningkatkan keterlibatan 

CEO dan direksi, dan 5) peningkatan komunikasi stakeholder. Selanjutnya, 

keputusan untuk memilih ulasan pihak ketiga dapat dilakukan untuk meningkatkan 

reputasi perusahaan dan legitimasi dari stakeholder (Simnett et al., 2009) dan 

memberikan sinyal kepada semua stakeholder bahwa manajemen memperhatikan 

pentingnya aktivitas CSR dalam rangka menciptakan bisnis yang berkelanjutan.  

Sebagai contoh stakeholder investor yang menghargai serta mendukung langkah 

perusahaan dalam melakukan inisiatif sosial dan mewujudkan laporan yang 

kredibel. Investor meyakini bahwa meskipun perusahaan dalam keadaan inferior 

masih ada jaminan untuk memulihkan kondisi tersebut sehingga prospek 
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perusahaan akan meningkat (Choi dan Wang, 2009). Peningkatan tersebut akan 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproyeksikan dengan 

nilai akuntansi (ROA) dan nilai perusahaan (Tobins Q).  

Sesuai dengan teori stakeholder, perusahaan berusaha mencari dukungan 

stakeholder untuk meningkatkan kinerjanya termasuk saat kondisi inferior. Akisik, 

(2017); Maignan (2005) menyatakan terdapat dua kelompok stakeholder utama 

yang sangat berperan dalam mempengaruhi kinerja atas aktivitas CSR yaitu 

kelompok pelanggan dan karyawan.  

Pelanggan menjadi salah satu kelompok yang dapat mendukung 

tercapainya tujuan perusahaan saat kondisi inferior (Akisik, 2017). Penelitian 

Madden et al., (2012); Smith dan Bower (2012); Homburg et al., (2005) 

menyatakan bahwa pelanggan akan mendukung perusahaan yang peduli atas 

aktivitas sosial (CSR). Wujud dukungan tersebut berupa niat pembelian, loyalitas, 

promosi sampai pembelian atas harga tertinggi sehingga memicu peningkatan 

penjualan dikarenakan permintaan produk yang tinggi (Waddock dan Graves, 

1997; Brown dan Dacin, 1997; Coors dan Winegarden, 2005). Peningkatan 

penjualan produk akan mempengaruhi perolehan laba dan peningkatan nilai pasar 

perusahaan. Werther Jr dan Chandler, (2005) menemukan bahwa penjualan Shell 

menurun akibat dari pembuangan limbah di atlantik dan komunikasi CSR yang 

buruk. Akan tetapi setelah itu penjualan Shell naik setelah perusahaan 

mengevaluasi komunikasi CSR dengan stakeholder.  

Kelompok stakeholder lainya adalah kelompok karyawan. (Gond et al., 

2010) menyatakan  bahwa individu yang bekerja pada perusahaan yang memiliki 

tanggungjawab sosial (CSR) akan lebih loyal, berkomitmen dan lebih puas 

dibanding perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Viachos et al., 

(2009) menyatakan bahwa individu akan mencari pekerjaan ke perusahaan yang 
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lebih mempedulikan ativitas CSRnya. Individu meyakini bahwa perusahaan yang 

menerapkan CSR memiliki kualitas produk yang lebih tinggi karena menerapkan 

konsep sustainability. 

Aktivitas dan pengungkapan CSR juga menimbulkan hubungan yang baik 

antara karyawan dengan managemen, hubungan tersebut memicu peningkatan 

produktivitas perusahaan serta dampaknya terhadap kinerja perusahaan. 

sebaliknya ketika perusahaan tidak melakukan aktivitas dan pengungkapan CSR 

maka akan menimbulkan ketidakharmonisan antara manajemen dengan 

karyawan yang menyebabkan penurunan kinerja.  

Dengan melakukan tanggungjawab sosial, menunjukan bahwa perusahaan 

sedang dalam posisi yang lebih baik untuk kesuksesan jangka panjang. Selain itu 

perusahaan juga akan memiliki kinerja operasi yang efektif dan efisien (Becker-

Blease et al., 2010). Sama halnya, ketika perusahaan dalam keadaan kinerja 

inferior, maka komunikasi CSR akan memicu karyawan untuk meningkatkan 

produktivitas sehingga kinerja inferior dapat diatasi.  

Beberapa keputusan stakeholder pelanggan dan karyawan atas CSR 

menjadi dasar perusahaan bahwa saat ini stakeholder mempunyai peran sentral 

dan semakin “powerfull” dalam mendukung tujuan perusahaan (Obserder et al., 

2013). Dukungan masing-masing stakeholder tersebut akan mempengaruhi 

kinerja perusahaan dan nilai perusahaan.  

Pada bagian akhir, pengungkapan CSR juga akan menimbulkan suatu efek, 

yaitu efek halo (Walker, 2016). Efek halo adalah efek yang ditimbulkan oleh 

laporan CSR yang hanya bersifat simbolis. Efek halo ini akan dirasakan oleh 

pengguna laporan CSR yaitu stakeholder karyawan dan pelanggan yang menilai 

laporan CSR terlalu awal tanpa adanya pembuktian atas kerelevanan informasi 

dengan aktivitas. Salah satu cara untuk mengatasi efek halo tersebut adalah 

dengan meningkatkan kredibilitas laporan CSR. Laporan yang kredibel akan 
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mengisyaratkan informasi yang relevan antara aktivitas dan informasi CSR yang 

secara substantif sesuai dengan komitmen sosial dan lingkungan.  

Ulasan pihak ketiga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 

kredibilitas laporan CSR tersebut.  Akan tetapi, efek tersebut akan hilang apabila 

ulasan pihak ketiga laporan CSR dapat memberikan nilai yang relevan untuk 

keputusan stakeholder yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja inferior 

perusahaan. Hal itu didasari oleh pembentukan suatu aliansi secara luas termasuk 

pemegang saham, pelanggan, karyawan, suplier, pemerintah dan masyarakat 

(Murphy et al., 2005). Dengan aliansi tersebut, stakeholders akan saling bersinergi 

untuk memperhatikan kerelevansian dari laporan CSR yang diungkapkan oleh 

perusahaan, sehingga menjadi dasar pengambilan keputusan bagi stakeholder 

pelanggan dan karyawan untuk mendukung perusahaan dan terbebas dari efek 

halo.  

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah : 

H3a: Ulasan pihak ketiga laporan CSR berpengaruh negatif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan (Inferior) 

 

H3b:  Penjualan memoderasi pengaruh negatif ulasan pihak ketiga laporan CSR 

terhadap kinerja keuangan perusahaan (Inferior) 

 

H3c: Jumlah karyawan memoderasi pengaruh negatif ulasan pihak ketiga laporan 

CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan (Inferior)  

 

3.2.4 Hubungan stakeholder, ulasan Pihak ketiga Laporan CSR terhadap 

nilai perusahaan (Inferior) 

Dalam persaingan bisnis global saat ini, perusahaan harus mampu 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perusahaan harus mampu bersaing 

dengan perusahaan sejenis, hal itulah yang mendasari perusahaan untuk selalu 

berinovasi. Pada saat ini terdapat banyak perusahaan yang sedang mengalami 

keadaan yang terpuruk. Hal itu dikarenakan kurangnya inovasi dan konsistensi 
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komitmen untuk kelangsungan hidup yang berimplikasi pada menurunya nilai 

perusahaan. Perusahaan yang berada pada keadaan tersebut dinamakan 

perusahaan inferior (Choi dan Wang, 2009). Ketika perusahaan dalam keadaan 

inferior maka perusahaan membutuhkan cara untuk memperbaikinya, yaitu 

dengan memunculkan citra positif di mata stakeholder-nya.  

Mekanisme untuk mendapatkan citra positif adalah dengan mengungkapkan 

hal-hal yang baik tentang perusahaan yaitu aktivitas CSR (Clarkson et al., 2008). 

Teori legitimasi dan stakeholder menjadi dasar atas hubungan nilai perusahaan 

dengan CSR baik dalam keadaan inferior maupun keadaan superior (Zheng et 

al.,2011).  Perusahaan yang berada pada posisi inferior membutuhkan legitimasi 

dari stakeholder. Implikasi dari legitimasi stakeholder tersebut terkait dengan 

dukungan dan kemudahan akses eksternal bagi perusahaan. Terdapat bukti 

bahwa CSR dapat meningkatkan nilai perusahaan (Lin et al., 2018), termasuk 

dalam keadaan inferior (Akisik, 2017).  

Penelitian Akisik dan Gal, (2014) menemukan bahwa CSR menjadi nilai 

yang relevan untuk stakeholder ketika diukur menggunakan ulasan pihak ketiga. 

Ulasan pihak ketiga merupakan praktik yang dilakukan oleh pihak independent 

untuk memberikan kemudahan bagi stakeholder dalam menilai relevansi aktivitas 

CSR perusahaan (GRI, 2013). Kerelevanan informasi dan aktivitas CSR yang 

sesuai dengan komitmen sosial dapat menciptakan nilai untuk stakeholder secara 

luas termasuk investor, masyarakat, karyawan, pelanggan dan pemerintah dalam 

mendukung perusahaan. Ketika perusahaan dalam keadaan inferior 

memungkinkan stakeholder akan mendukung perusahaan untuk memulihkan 

keadaan inferiornya.  

Terdapat bukti bahwa stakeholder karyawan dan pelanggan bersedia untuk 

mendukung perusahaan atas aktivitas CSRnya. Wujud dukungan stakeholder 

pelanggan berupa minat, loyalitas dan kepuasan atas produk yang dihasilkan 
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perusahaan (Madden et al., 2012). Pelanggan juga bersedia untuk memberikan 

harga tinggi kepada produk perusahaan yang melakukan CSR dengan alasan 

bahwa perusahaan sudah berusaha untuk menerapkan efisiensi ekonomi dan 

lingkungan dalam aktivitas operasionalnya (Smith dan Bower, 2012).  

Gond et al., menemukan bahwa karyawan akan termotivasi untuk bekerja 

ketika perusahaan menerapkan CSR. Karyawan menganggap bahwa perusahaan 

memiliki komitmen tinggi untuk menyeimbangkan seluruh keinginan stakeholder 

secara luas serta arah praktik yang berkelanjutan. Dukungan kedua kelompok 

stakeholder tersebut memberikan sinyal positif terhadap stakeholder lainya 

terutama investor yang akan memutuskan untuk menginvestasikan dananya ke 

perusahaan yang pada akhrinya akan meningkatkan nilai perusahaan (Lin et al., 

2018; Akisik, 2017).  

Pada bagian akhir, pengungkapan CSR memungkinkan akan menimbulkan 

efek halo pada stakeholder karyawan dan pelanggan. Hal itu diakibatkan oleh 

pengungkapan yang hanya bersifat simbolis. Ada tidaknya efek halo dapat 

ditelusuri ketika CSR dapat menjadi nilai yang relevan atau tidak untuk 

stakeholder. Ketika CSR menjadi nilai yang relevan untuk stakeholder dalam 

mendukung perusahaan, maka efek halo tidak terjadi, begitu juga sebaliknya.  

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah : 

H4a: Ulasan pihak ketiga laporan CSR berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan (Inferior) 

 

H4b:  Penjualan memoderasi pengaruh negatif ulasan pihak ketiga laporan CSR 

terhadap nilai perusahaan (Inferior) 

 

H4c: Jumlah karyawan memoderasi pengaruh negatif ulasan pihak ketiga laporan 

CSR terhadap nilai perusahaan (Inferior) 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 
4.1   Jenis dan Desain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan positive approach (pendekatan positif) sebagai 

dasar untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini. Pendekatan positif 

digunakan untuk melihat truth (kenyataan) di dunia dan memandang sesuatu 

berdasar hukum sebab akibat. Penelitian positif berawal dari deductive reasoning 

(pemikiran secara deduktif) menggunakan suatu teori yang kemudian diuji di 

dalam suatu desain penelitian (Sekaran dan Bougie, 2017: 29).  

Causal study (studi pengaruh) dipilih sebagai desain penelitian ini dalam 

pengujian  variabel satu pada variabel yang lain (Sekaran dan Bougie, 2013: 98). 

Penjelasan diatas, dengan menggunakan pendekatan positif dan desain penelitian 

studi pengaruh, Penelitian ini bertujuan utuk menjelaskan pengaruh antara 

variabel bebas yaitu pengungkapan CSR yang diproksikan dengan review pihak 

ketiga laporan CSR terhadap kinerja perusahaan, serta pengaruh peran 

stakeholder sebagai pemoderasi pengungkapan CSR dengan kinerja dan nilai 

perusahaan.  

4.2    Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah secondary data (data 

sekunder). Data sekunder merujuk pada data yang dikumpulkan atau diolah oleh 

seorang selain peneliti yang akan melakukan penelitian. Data sekunder dapat 

berbentuk buku, publikasi pemerintah, data sensus, laporan keuangan 

perusahaan dan lain sebagainya. Keunggulan data sekunder adalah menghemat 

waktu dan mengurangi biaya untuk mendapatkan informasi (Sekaran dan Bougie, 

2017: 116).  
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Sumber data pada penelitian ini adalah laporan tahunan yang dihimpun dari 

BEI, Sustainability report (laporan berkelanjutan) yang didapat dari website 

perusahaan serta pengungkapan CSR berdasarkan pedoman GRI yang didapat 

dari website resmi GRI. Sumber data yang dipilih memberikan informasi yang 

terkini dan aktual, sehingga bisa digunakan sebagai sumber data pada penelitian 

ini. Data yang dikumpulkan berbentuk data panel, merupakan kombinasi antara 

cros section dan time seroes data. Peneliti menggunakan content analysis 

(analisis konten) untuk menganalisis pengungkapan CSR. Analisis konten 

digunakan untuk mengevaluasi konten dari segala bentuk dokumen tercatat 

secara sistematis (Sekaran dan Bougie, 2013: 352). Metode analisis ini telah 

diadopsi secara luas dalam penelitian terkait pengungkapan informasi (Michelon, 

Pilonato, dan Ricceri, 2015).  

4.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

4.3.1 Populasi 

Sampel adalah sebagian jumlah dari suatu karakteristik yang dimiliki oleh 

suatu populasi (Sekaran dan Bougie, 2013: 116). Sampel yang diambil 

menggunakan nonprobability sampling (penyampelan nonprobabilitas) dengan 

teknik penyampelan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 

penyampelan berdasarkan suatu kriteria tertentu atau spesifik (Sekaran dan 

Bougie, 2013: 252).  

Adapun kriteria yang digunakan oleh peneliti dalam memilih sampe terdiri dari 

beberapa ketentuan berikut : 

a. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

b. Perusahaan yang menyediakan laporan tahunan/anual report mulai tahun 

2014-2017 secara konsisten. Anual report digunakan untuk mendapatkan 

data tertulis mengenai : 
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1. Data Keuangan terkait dengan variabel peran Stakeholder : log Jumlah 

karyawan dan penjualan 

2. Data keuangan terkait dengan kinerja keuangan : Roa dan Tobins Q 

3. Laporan keuangan perusahaan 

c. Perusahaan industri harus menggunakan mata uang berupa rupiah 

4.4 Definisi Operasional dan Variabel Penelitian 

Definisi operasional menjelaskan cara yang digunakan oleh peneliti agar 

variabel dapat diukur, sehingga memungkinkan peneliti selanjutnya untuk 

mengembangkan penelitian yang sejenis (Indriantoro dan Supomo, 2016). 

Variabel independent dalam penelitian ini adalah pengungkan CSR yang 

diproksikan dengan review pihak ketiga laporan CSR. Variabel dependent 

penelitian ini yaitu kinerja yang di ukur dengan ROA dan Tobins Q, serta Variabel 

Moderasi yaitu peran stakeholder yang diukur menggunakan Jumlah Karyawan 

dan Penjualan. Hasil dari hubungan variabel tersebut akan menentukan, ada atau 

tidaknya halo efek yang terjadi. Ketika pengungkapan CSR berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan dan peran stakeholder berhasil memperkuat hubungan 

tersebut, maka halo efek tidak terjadi. Sebaliknya, ketika hasil menunjukan tidak 

adanya pengaruh, maka halo efek terjadi, dalam arti perusahaan 

menngungkapkan CSR hanya untuk simbolis saja. Sedangkan untuk variabel 

kontrol  menggunakan debt ratio, efficiency, current ratio, citensity.  
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Variabel yang diuji dapat dilihat pada gambar 4.1. 

Gambar 4.1 

Model Penelitian 

 

 

 

 

             H1b, H2b H3b dan H4b 

                          H1a, H2a, H3a dan H4a     

 

         H1c, H2c H3c dan H4c 

Halo Effect 

           

 

 

4.4.1 Variabel Independen 

Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian adalah ulasan pihak 

ketga laporan CSR yang diproksikan dengan review pihak ketiga laporan CSR. 

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa laporan CSR yang direview oleh 

pihak ketiga diakui oleh stakholder sebagai penjamin nilai dan kebergunaan 

informasi CSR (Akisik, 2017 ; Wong dan Millington, 2014; Akisik dan Gal, 2014). 

Adanya review pihak ketiga berguna untuk meningkatkan informasi agar kredibel 

(Chaudhri, 2014; Habek dan Wolniak, 2016). Menurut Akisik (2014) laporan yang 

telah diulas oleh pihak ketiga memiliki kredibiltas laporan yang tinggi dan 

memungkinkan dapat meminimalkan atau menghilangkan efek halo. Mengacu 

pada penelitan yang dilakukan oleh Akisik ( 2017) ulasan pihak ketiga laporan CSR 

diukur menggunakan variabel dummy yang nilainya 1 jika terdapat ulasan, dan 

nilainya 0 jika pada laporan CSR tidak terdapat ulasan pihak ketiga.  

Peran grup 

Stakeholder : 

-Karyawan 

(Log Natural Jumlah 

karyawan) 

Kinerja 

perusahaan : 

Superior (>0) : 

ROA 

Inferior (<0)   : 

ROA 

Nilai 

perusahaan : 

Superior (>0)  : 

Tobins Q 

Inferior (<0)    : 

Tobins Q 

Peran grup 

Stakeholder : 

-Pelanggan  

(Log Natural 

Penjualan) 

 

Pengungkapan 

CSR : 

Ulasan Pihak 

Ketiga laporan CSR 
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Secara ringkas variabel Independ dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Variabel Independen 

 
Variabel Independen Defisini 

Ulasan pihak ketiga 

laporan CSR 

Variabel dummy yang nilainya 1 jika terdapat review pihak 

ketiga  laporan CSR dan nilainya 0 jika tidak ada review pihak 

ketiga laporan CSR 

 

4.4.2 Variabel Dependen 

Variabel dependent dalam penelitian ini ialah profitabilitas dan nilai 

perusahaan. Peneliti menggunakan pengukuran return on asset (roa) dan Tobins 

Q (Tobins Q) karena setiap industri memiliki potensi keuntungan yang berbeda 

(Bresser et al., 2005). Dan penelitian ini membagi dua sub-sampel yaitu kinerja 

superior (diatas 0) dan kinerja inferior (dibawah 0) (Choi dan Wang, 2009). Roa 

merupakan pengukuran yang betujuan untuk mengetahui seberapa efisien 

penggunaan aset dalam memperoleh keuntungan (Rassiers dan Earnhart, 2010; 

Eccles et al., 2012.).  dan Tobins Q adalah statistik yang digunakan sebagai proxy 

untuk nilai perusahaan dari perspektif investor (Morck, et al, 1988; Servaes dan 

Tamayo, 2013).  

Nilai perusahaan menggunakan rumus Tobins’ Q sebagai berikut : 

𝑻𝒐𝒃𝒊𝒏𝒔′𝑸 =  
{(𝑪𝑷𝒙𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑺𝒂𝒉𝒂𝒎) + 𝑻𝑳 + 𝑰)} − 𝑪𝑨

𝑻𝑨
 

Keterangan :  

CP = Closing price 

TL = Total Liabilities  
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I = Inventory 

TA = Total Asset 

CA = Current Asset 

 

Kinerja keuangan menggunakan rumus ROA sebagai berikut : 

𝑹𝑶𝑨 =  
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕
 

Secara ringkas variabel dependent dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 
Variabel Dependent 

 
Variabel Dependen                                Defisini 

Kinerja Perusahaan 

Dua subsample : 

Superior = diatas 0 

Inferior = dibawah 0 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠′𝑄 =  
{(𝐶𝑃𝑥𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚) + 𝑇𝐿 + 𝐼)} − 𝐶𝐴

𝑇𝐴
 

 

 

4.4.3  Variabel Moderasi 

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah peran dua kelompok 

stakeholder yaitu kelompok karyawan yang diukur menggunakan logaritma natural 

jumlah karyawan dan kelompok pelanggan yang diukur menggunakan logaritma 

natural penjualan. Terdapat Bukti bahwa pelanggan bersedia untuk memberikan 

dukungan atas produk dan operasi perusahaan yang melakukan tanggungjawab 

sosial dibanding perusahaan yang tidak melakukan tanggungjawab sosial. (Web 

et al., 2008; Maignan, 2005; Green dan Peloza, 2011 ; Madden et al., 2012). 

Pelanggan dan karyawan juga mempertimbangkan CSR sebagai nilai penentu 

dalam pengambilan keputusan, dimana keputusan tersebut akan berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. (Akisik, 2017) 
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Karyawan yang puas terhadap perusahaan yang melakukan tanggungjawab 

sosial akan mempengaruhi kinerja karyawan itu sendiri sehingga termotivasi untuk 

menjalankan kegiatan operasi perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan 

tersebut. Sebaliknya, karyawan akan prihatin apabila perusahaan tidak 

melakukanya dan memilih untuk meningkatkan kinerjanya karena perusahaan 

hanya memikirkan kekayaan pemegang dana (Bauman dan Skitka, 2012). 

Meningkatnya kinerja karyawan akan mempengaruhi kinerja perusahaan (Akisik, 

2017).  

 

Secara ringkas variabel Moderasi dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Variabel Moderasi 

Variabel Moderasi Defisini 

Grup Pelanggan 

(Penjualan) 

Nilai logaritma natural dari penjualan perusahaan  

Grup Karyawan 

(Jumlah karyawan) 

Nilai logaritma natural dari total karyawan perusahaan 

 

4.4.4 Variabel Kontrol 

4.4.4.1 Debtratio  

Mengikuti penelitian Akisik (2017), peneliti menggunakan debt ratio sebagai 

variabel kontrol. Dimana rasio ini merupakan proporsi hutang terhadap asset 

perusahaan. Semakin besar prosentasi hutangnya maka resiko perusahaan akan 

semakin besar. Hal ini juga akan menyebabkan perusahaan akan mengambil 

strategi tertentu apabila terjadi kondisi tersebut. Penggunaan debt ratio dalam 

penelitian untuk memberikan gambaran bahwa rasio hutang akan berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR (Who dan Fang, 2016). Semakin tinggu rasio 

hutang perusahaan, akan menyebabkan perusahaan memilih keputusan tertentu 
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dalam, termasuk mengurangi pengungkapan, karena faktor biaya pengungkapan 

yang tinggi serta akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.  

Rumus debt ratio sebagai berikut : 

𝑫𝑨𝑹 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒃𝒕 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕
 

Keterangan :  

DAR   = Rasio proporsi hutang terhadap aset perusahaan 

Total debt  = Total keseluruhan hutang perusahaan periode sebelumnya 

Total asset  = Total aset perusahaan  periode sebelumnya 

 

4.4.4.2 Current ratio 

Likuiditas merupakan rasio perbandingan terkait dengan aset lancar 

terhadap hutang lancar pada perusahaan. Semakin tinggi tingkat likuiditas maka 

akan menunjukan kondisi keuangan perusahaan yang baik, hal itu akan 

mendorong perusahaan untuk menerapkan pengungkapan informasi perusahaan 

lebih banyak lagi termasuk informasi tanggung jawab sosial (CSR) untuk 

meyakinkan stakeholder-nya (Who dan Fang, 2016). Hal tersebut juga akan 

mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Rumus Current ratio sebagai berikut : 

𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 =
𝒄𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕  

𝒄𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒆𝒃𝒕
 

Keterangan :  

Current ratio = Rasio perbandingan nilai Aset terhadap hutang perusahaan 

Current asset = Total asset lancar perusahaan periode sebelumnya 

Current debt = Total hutang lancar perusahaan periode sebelumnya 
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4.4.4.3. Efficiency  

 Efficiency merupakan pengukuran atas cost of goods sold dibanding 

dengan penjualan. Perusahaan dikatakan baik atas operasional bisnisnya 

tergantung pada keefisienan operasionalnya untuk menciptakan suatu produk. 

Semakin kecil harga pokok penjualan dibanding dengan penjualan produk, maka 

perusahaan telah menerapkan efisiensi didalam operasionalisasi produknya. 

Mengikuti penelitian terdahulu bahwa Variabel ini digunakan oleh penelitian 

terdahulu Servaes dan Tamayo, (2013) dan Akisik (2017) sebagai variabel kontrol 

dimana semakin efisien perusahaan dalam operasionalisasi produknya akan 

berpengaruh terhadap profitabilitas dan kinerja perusahaan serta efek yang 

mempengaruhinya yaitu pengungkapan CSR.  

 

Rumus Efficieny  ratio sebagai berikut : 

𝑬𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒚 =
𝒄𝒐𝒔𝒕 𝒐𝒇 𝒈𝒐𝒐𝒅𝒔 𝒔𝒐𝒍𝒅

𝒔𝒂𝒍𝒆𝒔
 

Keterangan :  

Efficiency   = Efisiensi produksi perusahaan 

Cost of good sold  = Total Harga pokok penjualan sebelumnya 

Sales    = Total penjualan perusahaan periode sebelumnya 

 

4.4.4.4. Cintesity  

Capital intensity merupakan pengukuran atas total aset dibanding dengan 

jumlah karyawan, dimana itensitas dalam operasional perusahaan haruslah 

seimbang antara aset dan karyawanya. Hal tersebut agar menciptakan 

kesinambungan dan keefektifan dalam hal operasional perusahaan. Mengikuti 
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penelitian terdahulu bahwa Variabel ini digunakan oleh penelitian terdahulu 

Servaes dan Tamayo, (2013) dan Akisik (2017) sebagai variabel kontrol dimana 

keefektivan antara aset yang dimiliki dengan karyawan perusahaan akan 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan serta faktor efek yang 

mempengaruhinya yaitu pengungkapan CSR.  

 

Rumus citensity  ratio sebagai berikut : 

𝑪𝒊𝒏𝒕𝒆𝒔𝒊𝒕𝒚 =
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒐𝒚𝒆𝒆𝒔
 

Keterangan :  

Capital itensity   = Intensitas modal operasional perusahaan 

Total asset         =Total asset perusahaan periode sebelumnya 

Total employees =Total karyawan perusahaan periode sebelumnya 

Secara ringkas variabel kontrol dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

Variabel control 

 
Variabel Control Defisini 

Debtratio  
𝑫𝑨𝑹 =

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒃𝒕 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕
 

Total hutang periode sebelumnya dibagi total asset periode 

sebelumnya 

Current ratio 
𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 =

𝒄𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕  

𝒄𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒆𝒃𝒕
 

Total Aset lancar periode sebelumnya dibagi total hutang lancar 

periode sebelumnya 

Efficiency 
𝑬𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒚 =

𝒄𝒐𝒔𝒕 𝒐𝒇 𝒈𝒐𝒐𝒅𝒔 𝒔𝒐𝒍𝒅

𝒔𝒂𝒍𝒆𝒔
 

Total harga pokok periode sebelumnya dibagi total penjualan 

periode sebelumnya 

cintensity 
𝑪𝒊𝒏𝒕𝒆𝒔𝒊𝒕𝒚 =

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒐𝒚𝒆𝒆𝒔
 

Total Aset periode sebelumnya dibagi total karyawan periode 

sebelumnya 
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4.5 Metode Analisis Data  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah leverage, kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris berpengaruh 

terhadap manajemen laba dan juga apakah ukuran perusahaan mampu 

memoderasi hubungan keduanya. Dengan demikian digunakan teknik analisis 

Moderated Regression Analysis (MRA) dengan menggunakan EViews 10 

(Econometric Views). 

4.5.1 Metode Estimasi Model Regresi Data Panel  

Regresi data panel yang digunakan terdapat tiga macam, yaitu Commond 

Effects Model (CE), Fixed Effects Model (FE) dan Random Effects Model (RE).  

1.  Common Effect Model (CE)  

Model regresi ini merupakan model yang sering digunakan dalam penelitian 

yang menggunakan kombinasi data panel yaitu time series dan cross section. 

Model ini mengsumsikan pergerakan dan fluktuasi data perusahaan sama setiap 

karakteristik datanya sehingga tidak mengenal waktu, individu dan kelompok data.  

Dibawah ini merupakan rumus dari persamaan regresi common effect : 

 

Dalam 1= 2,3, dst N dan t= 2,3..dst T, N merupakan jumlah unitcross section dan 

t adalah akumulasi waktu.  

2. Fixed Effect Model (FE)   

  Pada model kedua ini, regresi memulai dengan melakukan asumsi individu 

dari karakteristik data yang ada. Pada model ini biasanya digunaka teknik variabel 
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dummy yang membagi atas komponen waktu. Model regresi dapat dijabarkan 

sebagai beriku: 

  

Estimasi I = pada data panel 1,2.., menunjukan N yaitu unit data dan estimasi 

t=1,2..menunjukan t yaitu waktu. 

3. Random Effect Model (RE)    

 Pada model terakhir ini dapat di digunakan dalam estimasi data panel ketika 

variabel gangguan saling berkorelasi dengan ruang waktu dan ruang individu. 

Pada model ini terdapat beberapa beberapa pembeda dalam intersep untuk 

diakomodir oleh beberapa gangguan erorr untuk masing-masing perusahaan yang 

dijadikan sampel. Kelebihan dalam menggunakan model ini akan dapat 

menghilangkan masalah heterokedastisitas. Model ini menggunakan teknik GLS. 

Model regresi sebagai berikut : 

 

Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam model efek random. 

Secara matematis, asumsi tersebut terdiri dari: 
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4.5.2 Pemilihan Model  

Pemilihan model regresi data panel  dalam penelitian ini dapat dilakukan 

dengan pengujian F Test (Chow Test), Hausman Test, dan Langrangge Multiplier 

Tes (LM). Pengujian ini diharapkan untuk mendapat model terbaik.  

1. F Test (Chow Test)  

Pengujian F test atau yang disebut chow test dilakukan untuk menganalisis 

perbandingan antara F test dengan fixed effect. Untuk mengatahui perbandingan 

yang terbaik dapat dilihat dari nilai residual sum of squarres (RSS). Rumus yang 

dijabarkan sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

n = jumlah individu 

T = jumlah periode waktu 

K = banyaknya parameter dalam model fixed effects 
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Masing-masing angka akan menunjukan nilai residual sum of squares yang 

asumsikan oleh beberapa kriteria tertentu. Pemilihan ini didadasarkan pada 

pemilihan tanpa variabel dummy atau menggunakan variabel dummmy. 

Pengambilan keputusannya dengan menggunakan α;5% sebagai berikut:  

Jika nilai Prob. > α, maka model yang terbaik adalah CE.  

Jika nilai Prob. < α, maka model yang terbaik adalah FE.  

2.  Haustman Test  

Pengujian ini dilakukan untuk menganalisis perbandingan terbaik atara 

model foxed effect dengan model random effect. Terdapat kriteria yang harus 

dipenuhi yaitu kriteria Wald, nilai chi-square akan dikuti oleh nilai hausment 

statistik. Penjabaran rumusnya sebagai berikut : 

 

 

Statistik uji Hausman ini mengikuti disribusi statistik chi-square dengan 

derajat bebas sebanyak jumlah variabel independen (p). Hipotesis nol ditolak jika 

nilai statistik Hausman lebih besar daripada nilai kritis statistik chi-square . Hal ini 

berarti bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Fixed 

Effects daripada model Random Effects. Pengambilan keputusan dengan 

menggunakan α;5% sebagai berikut:  

Jika nilai Prob. > α, maka model yang terbaik adalah RE.  

Jika nilai Prob. < α, maka model yang terbaik adalah FE. 
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3.  Langrangge Multiplier Tes (LM)  

Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk mengetahui apakah model 

Random Effects lebih baik daripada model common effects, uji ini merupakan 

pengujian yang dikembangkan oleh Bruesch-Pagan didasarkan pada nilai residual 

dari model common effects. Hipotesis yang diajukan adalah intersep bukan 

merupakan variabel random atau stokastik. Dengan kata lain varian dari residual 

pada persamaan (3-3) bernilai nol. Adapun nilai statistik LM dihitung berdasarkan 

formula sebagai berikut:  

 

n = jumlah individu 

T = jumlah periode waktu  

Uji LM didasarkan pada distribusi chi-square dengan derajat bebas sebesar  

Jika hasil statistik LM lebih besar dari nilai kritis statistik chi-square, maka 

hipotesis nol akan ditolak, yang berarti estimasi yang tepat untuk regresi data 

panel adalah metode random effects daripada metode common effects. 

Pengambilan kesimpulan dengan menggunakan α;5% sebagai berikut:  

Jika LMhitung > Chi Squared Table, maka model yang terbaik adalah RE,  

Jika LMhitung < Chi Squared Table, maka model yang terbaik adalah CE.  

4.5.3 Statistik Deskriptif  

Statistik Dekriptip merupakan analisa komprehensif atas keadaan data yang 

ada didalam penelitian statistik. Manfaat statistik diekriptif adalah memberikan 

gambaran terkait dengan nilai maksimal, minimal, rata-rata dan standart deviasi, 

kurtosis, skewness. Statistik deskriptif dapat menginterpretasikan data yang 

digunakan dalam penelitian untuk bisa di identifikasi dengan tepat.  
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4.5.4 Uji Asumsi Klasik Data Panel  

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik menggunakan uji heterokedastisitas 

dan multikolienaritas. Uji Multi digunakan untuk menggambarkan korelasi yang 

bersfiat liner yang terjadi  antara lebih dari dua variabel bebas. Uji ini dilakukan 

dengan melihat nilai centered VIF (variance inflation factor) setiap variabel. Apabila 

Centered VIF < 10 dapat disimpulkan tak terjadi multikolinearitas. Dan sebaliknya, 

apabila Centered VIF > 10, dapat disimpulkan terjadi multikolinearitas.  

Uji heterkodastisitas digunakan untuk menguji terkait dengan karakteristik 

data yang hetero, atau berbeda satu sama lain. Apabila nilai Probability Chi-

Squarre< α, dapat disimpulkan terdapat masalah hetteroskedastisitas, dan 

sebaliknya apabila Probability Chi-Square > α, dapat disimpulkan tidak terjadi 

masalah heteroskedastisitas (homoskedastisitas).  

4.5.5 Uji Hipotesis  

1. Moderated Regression Analysis (MRA).  

Model penelitian ini menggunakan analisis regresi moderasi atau moderated 

regression analysis (MRA). Analisis regresi bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh satu variabel dengan variabel dependent, serta menunjukkan arah 

kausalitas dari kedua variabel digunakan dalam sebuah penelitian. Analisis regresi 

moderasi bertujuan untuk mengetahui apakah variabel moderating akan 

memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel dependent dengan 

independent. 

Mengikuti Choi dan Wang (2009) dan Vilalonga (2004), penelitian ini 

menggunakan dua subsample yaitu kinerja superior (diatas Nol) dan kinerja 

inferior (dibawah Nol), maka dari itu analisis multivariat digunakan dalam penelitian 

ini. Terdapat tiga sample : 1) total  sample, 2) kinerja superior perusahaan, 3) 
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kinerja inferior perusahaan.  

2. Koefisien Determinasi (R
2
)  

Koefisien determinasi (R
2
) dilakukan untuk menganalisis tingkat prosentasi 

variabel independent dalam mempengaruhi variabel dependent, dan nilai 

prosentasi variabel yang tidak ada dalam hubungan regresi.  Koefisien determinasi 

juga digunakan dalam menentukan faktor moderasi yang ada pada penelitian. 

Menurut Hartono (2017) menyatakan bahwa moderasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan dua cara yaitu kenaikan nilai koefisien determinasi dan kenaikan 

nilai signifikansi. 

Koefisien determinasi (R
2
) merupakan pengujian yang penting dalam model 

regresi, hal ini dikarenakan model regresi harus menentukan proporsi yang tepat 

dalam penentuan model regresi data panel yang ada.  

3.  Uji t  

Uji t adalah uji yang digunakan untuk mengetahui signifikan pengaruh 

independen variabel secara tersendiri (parsial) terhadap dependent variabel. Cara 

pengujiannya sebagai berikut:  

a. Probabilitas < taraf signifikan 5% maka Ha dapat diterima dan Ho menjadi 

ditolak artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas secara 

parsial (individual) terhadap variabel terikatnya;   

b. Probabilitas > taraf signifikan 5% maka H0 akan diterima dan Ha menjadi 

ditolak artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas 

secara parsial (individual) terhadap variabel terikatnya. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini akan menyajikan dan menjelaskan mengenai hasil penelitian 

perhitungan statistik dan analisis hasil penelitian. Hasil analisis data dengan 

menggunakan bantuan software E-Views 10. Hasil Output akan diinterpretasikan 

lebih lanjut oleh peneliti. Hasil analisis terdiri dari statistik desktiptif, pengujian 

asumsi klasik,  model analisis regresi, dan hasil pengujian hipotesis.  

5.1 Deskripsi sampel 

 Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2014 hingga tahun 2017. Sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan 

metode purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel  dari populasi 

berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (Sekaran dan Bougie, 2017). Prosedur 

pemilihan sampek ini berdasarkan kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut 

: 

Tabel 5.1 

Prosedur Pemilihan Sampel 

No Penetapan Sampel Jumlah 

1 Perusahaan yang terdaftar di BEI 556 

2 Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data 

terkait dengan CSR (Global reporting initiative), 

Kinerja keuangan, nilai perusahaan, dan peran 

stakeholder (Penjualan dan Karyawan) 

(501) 

     Total sampel yang digunakan 55 

 Total pengamatan (55 Perusahaan x 4 Tahun)         220  

Sumber : Data diolah 2019 
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5.2  Hasil Penelitian  

 Hasil penelitian ini terdiri dari statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, 

pemilihan model regresi terbaik, analisis regresi, koefisien determinasi dan 

pengujian hipotesis. Berikut penjelasan dari masing-masing komponen didalam 

sub bab hasil penelitian yang telah disebutkan.  

5.2.1 Statistik deskriptif 

Statistik deskriptif berfungsi untuk menggambarkan karakteristik dari 

variabel-variabel penelitian yang terdiri dari CSR, Peran stakeholder (Penjualan 

dan Karyawan), Kinerja keuangan perusahaan dan nilai perusahaan. Karakteristik 

data yang digunakan dalam statistik  deskriptif meliputi rata-rata, nilai maksimum, 

nilai minimum, dan deviasi standar. Setelah melalui proses pengujian statistik 

deskriptif diperoleh hasil yang ditunjukan pada Tabel 5.2 berikut:  

Tabel 5.2 

Hasil Statistik Deskriptif 

Variabel M SD Min Max 

CSR (Ulasan/Assurance) 0.309 0.463 0 1 

ROA Inferior -0.032 0.023 -0.097 -0.001 

Superior 0.039 0.019 0.006 0.098 

Tobins Q Inferior 0.983 0.412 0.057 1.908 

Superior 1.198 0.790 0.005 4.425 

LOG (Karyawan) 8.433 1.108 6.886 12.326 

LOG (Pelanggan) 30.113 1.336 26.173 33.987 

CIT 22.331 1.755 12.862 26.757 

CR 132.904 73.054 9.860 493.000 

DAR 3.551 12.905 0.104 72.600 

EFF 0.732 0.199 0.103 1.091 

Sumber: Data Penelitian Diolah (2019) 

 

Hasil statistik deskriptif pada Tabel 5.2 menunjukan rata-rata, minimum, 

maksimum dan nilai deviasi standar dari masing-masing variabel dependen dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

independen. Hasil analisis deskriptif tersebut menginformasikan bahwa ulasan 

pihak ketiga (CSR) pada perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2013-

2017 memiliki nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 1, dan rata-rata 

sebesar 0,309 dengan deviasi standar sebesar 0,463. Hal ini berarti ulasan 

memusat di angka 0,309. Hasil tersebut menjelaskan bahwa perusahaan di 

Indonesia memiliki jumlah ulasan yang tidak terlalu besar. Hal ini disebabkan tidak 

adanya aturan yang mewajibkan bahwa laporan CSR harus di ulas oleh pihak 

ketiga dan kurangnya kesadaran perusahaan untuk menggunakan ulasan tersebut 

sehingga nilai rata-rata ulasan cukup rendah.  

ROA yang merupakan proyeksi kinerja berdasarkan akuntansi (jangka 

pendek) diproyeksikan menjadi dua subsample, yaitu ROA pada perusahaan 

inferior dan perusahaan superior. ROA untuk perusahaan superior mempunyai 

nilai minimal sebesar 0,006, nilai maksimum sebesar 0,098, dan nilai rata-rata 

sebesar 0,039 dengan deviasi standar sebesar 0,019. Hal ini berarti ROA 

perusahan superior memusat di angka 0,039 dengan penyimpangan sebesar 

sebesar 0,019. Hasil tersebut menjelaskan bahwa rata-rata tingkat ROA pada 

perusahaan superior yang ada di Indonesia memiliki nilai yang cukup baik. 

Berdasarkan pengamatan, rata-rata perusahaan di Indonesia memiliki 

kemampuan perolehan laba atas asetnya cukup baik, dengan kata lain kinerja 

jangka pendek perusahaan di Indonesia masih di angka normal.  

ROA pada perusahaan inferior mempunyai nilai minimal sebesar -0,097, nilai 

maksimum sebesar -0,001, dan nilai rata-rata sebesar -0,031 dengan deviasi 

standar sebesar 0,023. Hal ini berarti ROA perusahan inferior memusat di angka -

0,031 dengan penyimpangan sebesar sebesar 0,023. Hasil tersebut menjelaskan 

bahwa rata-rata tingkat kinerja perusahaan inferior masih cukup tinggi. 

Berdasarkan pengamatan, kinerja  perusahaan inferior di Indonesia masih tinggi 
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dikarenakan tingginya tingkat persaingan antar perusahaan serta kurang 

mampunya perusahaan dalam melakukan inovasi.  

Tobins Q merupakan proyeksi dari nilai perusahaan yang terbagi menjadi 

dua subsample, yaitu Tobins Q pada perusahaan inferior dan perusahaan 

superior. Tobins Q untuk perusahaan superior mempunyai nilai minimal sebesar 

0,005, nilai maksimum sebesar 4,425 dan nilai rata-rata sebesar 1,198 dengan 

deviasi standar sebesar 0,790. Hal ini berarti Tobins Q perusahan superior 

memusat di angka 1,198 dengan penyimpangan sebesar sebesar 0,790. Hasil 

tersebut menjelaskan bahwa rata-rata tingkat Tobins Q pada perusahaan superior 

yang ada di Indonesia masih cukup baik. Berdasarkan hasil pengamatan, 

perusahaan yang ada di indonesia masih menunjukan prospek pertumbuhan yang 

baik terlihat dari salah satu aspek kinerja pasar yaitu harga saham yang tinggi.  

Tobins Q pada perusahaan inferior mempunyai nilai minimal sebesar -0,057, 

nilai maksimum sebesar 1,908, dan nilai rata-rata sebesar 0,983 dengan deviasi 

standar sebesar 0,412. Hal ini menunjukan nilai Tobins Q perusahan superior 

memusat di angka 0,983 dengan penyimpangan sebesar sebesar 0,412. Hasil 

tersebut menjelaskan bahwa tingkat Tobins Q pada perusahaan inferior di 

indonesia masih cukup baik, tapi mempunyai resiko untuk turun. Berdasarkan hasil 

pengamatan, tingkat Tobins Q perusahaan akan mengalami penurunan berkala 

dikarenakan faktor kinerja jangka pendek, salah satunya adalah perolehan laba.  

Pelanggan merupakan log jumlah stakeholder karyawan perusahaan yang 

mempunyai nilai minimal sebesar 6,886, nilai maksimal 12,326, dan nilai rata-rata 

sebesar 8,433 dengan deviasi standar 1,108. Hal ini menunjukan nilai employee 

memusat di angka 8,433 dengan penyimpangan sebesar 1,108. Hasil tersebut 

menjelaskan bahwa nilai total karyawan masih terbilang normal pada rata-rata 

perusahaan di Indonesia.  
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Pelanggan merupakan log jumlah penjualan perusahaan yang memiliki nilai 

minimal sebesar 26,173, nilai maksimal 33,987 dan nilai rata-rata 30,113 dengan 

deviasi standart sebesar 1,336. Hal ini menunjukan bahwa nilai sales memusat di 

angka 30,113 dengan penyimpangan sebesar 1,336. Hasil tersebut menunjukan 

bahwa rata-rata sales perusahaan yang ada di Indonesia masih cukup tinggi, 

berdasarkan pengamatan, penjualan perusahaan mengalami peningkatan setiap 

periode, meskipun terdapat beberapa perusahaan yang pada akhirnya tidak 

memperoleh laba bersih dikarenakan biaya yang tinggi.  

Variabel control, CIT memiliki nilai minimal 12,862, nilai maksimal 26,757 

dan nilai rata-rata 22.331 dengan deviasi standar sebesar 1,755. Hasil tersebut 

menunjukan bahwa nilai CIT memusat di angka 26,757 dengan penyimpangan 

sebesar 1,755. CR memiliki nilai minimal 9,860, nilai maksimal 493,00 dan nilai 

rata-rata 132,904 dengan deviasi standar sebesar 73.054. Hasil tersebut 

menunjukan bahwa nilai CR memusat di angka 132,904 dengan penyimpangan 

sebesar 73.054. DAR memiliki nilai minimal 0,104, nilai maksimal 72,600 dan nilai 

rata-rata 3,551 dengan deviasi standar sebesar 12,905. Hasil tersebut 

menunjukan bahwa nilai DAR memusat di angka 3,551 dengan penyimpangan 

sebesar 12,905. EFF memiliki nilai minimal 0,103, nilai maksimal 1.091 dan nilai 

rata-rata 0,732 dengan deviasi standar sebesar 0,199. Hasil tersebut menunjukan 

bahwa nilai EFF memusat di angka 0,732 dengan penyimpangan sebesar 0,199. 

5.2.2 Pemilihan Model Regresi Terbaik 

Model regresi data panel terbagi menjadi 3 macam yaitu common effect, 

fixed effect dan random effect. Berikut adalah hasil pemilihan model regresi 

penelitian ini : 

1.  LM Test 

Pengujian ini dilakukan untuk memilih model yang paling baik antara 

Common Effect dan Random Effect. Nilai hasil pengujian dapat dilihat dari nilai 
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signifikansi (p) pada kolom Cross-section, di mana apabila p < 0,05 maka model 

terpilih adalah Common Effect, sedangkan apabila p > 0,05 maka model terpilih 

adalah Random Effect. 

2.  Chow Test 

Pengujian ini dilakukan untuk memilih model yang paling baik antara antara 

Common Effect dan Fixed Effect. Nilai hasil pengujian dapat dilihat dari nilai 

signifikansi (p) pada kolom Cross-section, di mana apabila p < 0,05 maka model 

terpilih adalah Common Effect, sedangkan apabila p > 0,05 maka model terpilih 

adalah Fixed Effect. 

3.  Hausman Test 

Pengujian ini dilakukan untuk memilih model yang paling baik antara Fixed 

Effect dan Random Effect. Nilai hasil pengujian dapat dilihat dari nilai signifikansi 

(p) pada kolom Prob dan pada baris Cross-section random, di mana apabila p < 

0,05 maka model terpilih adalah Fixed Effect, sedangkan apabila p > 0,05 maka 

model terpilih adalah Random Effect. 
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Berikut disajikan hasil pemilihan model resgresi panel. 

Tabel 5.3 

Hasil Uji Regresi Panel 

No. Variabel 

Terikat 

Pengujian Signifikansi  

(p) 

Keputusan Model 

Terpilih 

1 ROA 

Superior 

LM Test 

Chow Test 

Hausman 

Test 

0.361 

0.095 

0.193 

Common 

effect 

Common 

effect 

Random 

Effect 

Common 

effect 

 

2 Tobins Q 

Superior 

LM Test 

Chow Test 

Hausman 

Test 

0.000 

0.000 

0.007 

Random 

Effect 

Fixed Effect 

Fixed Effect 

Fixed Effect 

3 ROA 

Inferior 

LM Test 

Chow Test 

Hausman 

Test 

0.261 

0.043 

0.286 

Common 

Effect 

Fixed Effect 

Random 

Effect 

Common 

Effect 

4 Tobins Q 

Inferior 

LM Test 

Chow Test 

Hausman 

Test 

0.004 

0.004 

0.438 

Random 

Effect 

Fixed Effect 

Random 

Effect 

Random 

Effect 

Sumber: Data Penelitian Diolah (2019) 
 
Pada tabel menunjukan hasil dari ketiga pengujian model yaitu LM test, 

Chow test dan Hausman test. Karena model terpilih dari 4 model tersebut berbeda 

akan berdampak terhadap perbandingan model yang tidak sama, maka 

pemodelan akhir dalam penelitian ini menggunakan model yang sama, yaitu 

Common Effect. 
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5.2.3 Uji Asumsi Klasik Data Panel 

5.2.3.1 Uji MultiKolinearitas 

  Uji Multikolienaritas untuk melihat adanya hubungan antar variabel 

independent dalam sebuah model penelitian. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolienaritas didalam regresi panel dapat dilihat dari nilai ventered VIF. Model 

regresi yang bebas dari multikolienaritas adalah yang mempunyai nilai VIF kurang 

dari 10.  Dalam penelitian ini uji multikolienaritas terbagi menjadi dua subsampel, 

yaitu pada data perusahaan superior dan data perusahaan inferior. 

Berikut hasil output statistic mengenai uji multikolienaritas. 

Tabel 5.4 

Hasil Uji Multikolinieritas Data Superior 

Variabel Coefficient 
Variance 

Hasil 

X_ASURANCE  1.294104 Tidak terjadi Multikolienaritas 
Z_PENJUALAN  2.354599 Tidak terjadi Multikolienaritas 
Z_KARYAWAN  2.473379 Tidak terjadi Multikolienaritas 

C_DAR  1.077138 Tidak terjadi Multikolienaritas 
C_CR  1.282226 Tidak terjadi Multikolienaritas 
C_EFF  1.248743 Tidak terjadi Multikolienaritas 
C_CIT  1.381847 Tidak terjadi Multikolienaritas 

Sumber: Data Penelitian Diolah (2019) 
 

Hasil uji asumsi multikolinieritas dengan nilai Centered Variance Inflation 

Factor (Centered VIF) terhadap model regresi panel diperoleh nilai Centered VIF 

setiap variabel bebas kurang dari 10 sehingga tidak ditemukan masalah 

multikolinieritas. Hasil ini membuktikan bahwa tidak terdapat masalah 

multikolienaritas dalam variabel independent untuk suatu model penelitian 

(superior) yang diambil. 
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Tabel 5.5 

Hasil Uji Multikolinieritas Data Infrerior 

Variabel Coefficient 
Variance 

Hasil 

X_ASURANCE  1.270519 Tidak terjadi Multikolienaritas 
Z_PENJUALAN  1.422373 Tidak terjadi Multikolienaritas 
Z_KARYAWAN  1.466769 Tidak terjadi Multikolienaritas 

C_DAR  2.199158 Tidak terjadi Multikolienaritas 
C_CR  1.791482 Tidak terjadi Multikolienaritas 
C_EFF  1.636044 Tidak terjadi Multikolienaritas 
C_CIT  2.239243 Tidak terjadi Multikolienaritas 

Sumber: Data Penelitian Diolah (2019) 
 

Hasil uji asumsi multikolinieritas dengan nilai Centered Variance Inflation 

Factor (Centered VIF) terhadap model regresi panel diperoleh nilai Centered VIF 

setiap variabel bebas kurang dari 10 sehingga tidak ditemukan masalah 

multikolinieritas. Hasil ini membuktikan bahwa tidak terdapat masalah 

multikolienaritas dalam variabel independent untuk suatu model penelitian 

(inferior) yang diambil. 

5.2.3.2  Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas dilakukan dengan cara uji white. Jika Prob.chi 

square(2) pada Obs*R-Squared > 0,05 maka tidak ada masalah 

heterokedastisitas. Penelitian ini menggunakan uji Heterekodastisitas sesuai 

dengan banyaknya model dalam penelitian yang terbagi menjadi dua subsampel 

yaitu data superior dan inferior. Berikut hasil output statistik terkait dengan uji 

heterokedastisitas : 

Tabel 5.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Data Superior 

Variabel Obs*R-
squared 

   Prob. Chi-
Square(34) 

Hasil 

ROA (Superior) 80.27656 0.3468 Tidak terjadi 
heterokedastisitas 

Tobins Q 70.88341 0.1896 Tidak terjadi 
heterokedastisitas 

Sumber: Data Penelitian Diolah (2019) 
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Hasil uji asumsi heteroskedastisitas dengan uji White pada model regresi 

panel diperoleh nilai Prob Chi square (Obs*R-squared) lebih dari 0,05 sehingga 

tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas. 

Tabel 5.7 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Data Inferior 

Variabel Obs*R-
squared 

   Prob. Chi-
Square(34) 

Hasil 

ROA (Superior) 41.60402 0.1734 Tidak terjadi 
heterokedastisitas 

Tobins Q 36.65181 0.9530 Tidak terjadi 
heterokedastisitas 

Sumber: Data Penelitian Diolah (2019) 
 

Hasil uji asumsi heteroskedastisitas dengan uji White pada model regresi 

panel diperoleh nilai Prob Chi square (Obs*R-squared) lebih dari 0,05 sehingga 

tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas. 
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5.2.4 Analisis Regresi 

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model 

common effect. Hasil statistik dari pengujian common effect adalah sebagai berikut 

: 

Tabel 5.8 

Output Statistik Common Effect 

     
     Independent 

Variable 
ROA Tobins Q 

Superior Inferior Superior Inferior 
     
     

CSR (Ulasan) 
(X) 

0.011*** 
(0.005) 

-0.050*** 
(0.000) 

0.583*** 
(0.000) 

-0.470*** 
(0.001) 

Sales 
(Z1) 

0.001 
(0.415) 

0.014*** 
(0.001) 

0.182*** 
(0.000) 

-0.184*** 
(0.000) 

CSR*Sales 
(X*Z1) 

0.005** 
(0.049) 

0.044** 
(0.048) 

0.231** 
(0.012) 

0.685 
(0.848) 

Employee 
(Z2) 

0.002 
(0.341) 

-0.003 
(0.281) 

0.115 
(0.157) 

-0.121* 
(0.069) 

CSR*Employee 
(X*Z2) 

-0.001 
(0.696) 

-0.018** 
(0.043) 

0.064 
(0.565) 

0.211 
(0.320) 

DAR 
-8.35x10-5 

(0.392) 
0.021** 
(0.026) 

-0.001 
(0.705) 

0.371* 
(0.071) 

CR 
-4.45x10-5 ** 

(0.039) 
9.98x10-5 ** 

(0.022) 
0.001 

(0.183) 
-0.001 
(0.132) 

EFF 
0.0004 
(0.967) 

-0.005 
(0.627) 

-0.564* 
(0.082) 

0.036 
(0.874) 

CIT 
-0.002 
(0.117) 

-0.001 
(0.540) 

-0.121** 
(0.015) 

-0.013 
(0.594) 

     
     

R-square 20.3% 72.5% 36.0% 55.3% 

Adjusted R-square 15.70% 67.2% 32.3% 46.8% 
     
     

Keterangan: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1 

     
     Sumber: Data Penelitian Diolah (2019) 

 
 
 
 
Keterangan : 

Y  : Kinerja keuangan (ROA) dan Nilai perusahaan (Tobins Q) 

X  : Ulasan 

Z1  : Sales 
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Z2  : Employee 

DAR  : Debt ratio 

CR  : Current ratio 

EFF  : Efficiency 

CIT  : Citensity 

E  : error 

 

5.2.5 Koefisien determinasi R2 

Nilai Koefisien determinasi ditunjukan melalui angka senilai antara nol dan 

satu. Nilai R2 yang kecil menunjukan kemampuan variabel independent dalam 

menjelaskan variasi variabel dependent sangat rendah dan terbatas. Sebaliknya, 

nilai yang mendekati angka 1 menunjukan bahwa variasi yang ditunjukan oleh 

variabel independen terhadap dependent menunjukan angka yang sempurna. 

Berdasarkan tabel 5.8 nilai R-square pada subsampel superior yaitu 20,3% untuk 

kinerja keuangan perusahaan (ROA) dan 36% untuk nilai perusahaan (Tobins Q) 

Subsampel inferior sebesar 73,5% untuk kinerja keuangan perusahaan (ROA) dan 

55,3% untuk nilai perusahaan (Tobins Q).  Nilai tersebut menyatakan bahwa 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini menjelaskan sebesar 

20,3% untuk kinerja keuangan (ROA) dan untuk nilai perusahaan 36% (Tobins Q) 

untuk subsampel superior. Subsampel inferior sebesar 73,5% untuk kinerja 

keuangan (ROA) dan nilai perusahaan  55,3% (Tobins Q) variabel dependen dan 

sisanya di pengaruhi variabel lain.  

5.2.7 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat output uji t. Kriteria 

penerimaan suatu hipotesis dilakukan dengan melihat nilai p-value. Jika nilai p-

value kurang dari 0.05 maka hipotesis diterima. Berikut adalah hasil pengujian 

hipotesis dalam penelitian:  
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Tabel 5.9 

Ringkasan Uji Hipotesis 

  Coeficient Prob Keputusan 

CSR (Superior) ROA          (H1a) 0.011 0.005 
(0.067)* 

Diterima 

 TOBINS Q   (H2a) 0.583 0.000 
(0,121)* 

Diterima 

CSR*Sales 
(Superior) 

ROA          (H1b) 0.005 0.049 
(0,115)* 

Diterima 

 TOBINS Q  (H2b) 0.231 0.012 
(0,131)* 

Diterima 

CSR*Employee 
(Superior) 

ROA          (H1c) -0.001 0.696 
(0,08)* 

Ditolak 

 TOBINS Q   (H2c) 0.064 0.565 
(0,13)* 

Ditolak 

CSR (Inferior) ROA          (H3a) -0.050 0.000 
(0.55)* 

Diterima 

 TOBINS Q   (H4a) -0.470 0.001 
(0.177)* 

Diterima 

CSR*Sales 
(Inferior) 

ROA          (H3b) 0.044 0.048 
(0.78)* 

Ditolak 

 TOBINS Q   (H4b) 0.685 0.848 
(0,487)* 

Ditolak 

CSR*Employee 
(Inferior) 

ROA          (H3c) -0.018 0.043 
(0.61)* 

Diterima 

 
Keterangan:  
(*)=Nilai R2 

TOBINS Q   (H4c) 0.211 0.320 
(0,29)* 
 

Ditolak 

Sumber data diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 5.8 hasil pengujian CSR terhadap kinerja keuangan 

dan nilai perusahaan superior dan inferior (ROA & Tobins Q) dapat disimpulkan 

bahwa : 

1.  Pengaruh CSR terhadap Kinerja keuangan Perusahaan Superior (ROA)  

dengan moderasi Sales dan Employee 

a. Pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan superior (ROA) 

H1a 

Pengaruh ulasan pihak ketiga CSR terhadap Kinerja keuangan perusahaan 

superior (ROA) diperoleh koefisien sebesar 0,011 dengan signifikansi 0,005 (Lihat 

tabel 5.9). Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan CSR 

(ulasan) terhadap kinerja keuangan perusahaan superior (ROA), maka hipotesis 
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H1a diterima yang artinya bahwa semakin tinggi nilai CSR akan berdampak 

signifikan terhadap semakin tingginya nilai kinerja keuangan perusahaan superior.  

 

b.  Moderasi sales terhadap CSR dan kinerja keuangan keuangan superior 

(ROA) H1b 

Pengaruh ulasan pihak ketiga dengan moderasi Sales terhadap Kinerja 

keuangan perusahaa superior (ROA) diperoleh koefisien sebesar 0,005 dengan 

signifikansi 0,045 (Lihat tabel 5.9). Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh 

positif signifikan CSR dengan moderasi Sales terhadap kinerja keuangan 

perusahaan superior (ROA) (terlihat dari kenaikan nilai R2), maka hipotesis H1b 

diterima yang artinya bahwa semakin tinggi nilai CSR dengan moderasi Sales 

akan berdampak signifikan terhadap semakin tinggi nilai kinerja keuangan 

perusahaan superior (ROA).  

c.  Moderasi employee terhadap CSR dan kinerja keuangan perusahaan 

superior (ROA) H1c 

Pengaruh ulasan pihak ketiga CSR dengan moderasi Employee terhadap 

kinerja keuangan perusahaan superior (ROA) diperoleh koefisien -0,001 dengan 

signifikansi 0,696 (Lihat tabel 5.9). Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh 

negatif namun tidak signifikan CSR dengan moderasi Employee terhadap kinerja 

keuangan perusahaan superior (ROA), maka hipotesis H1c ditolak yang artinya 

bahwa semakin tinggi nilai CSR dengan moderasi Sales tidak akan berdampak 

signifikan terhadap perubahan nilai kinerja keuangan perusahaan superior (ROA).  
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2.  Pengaruh CSR terhadap Kinerja keuangan perusahaan Inferior (ROA)  

dengan moderasi Sales dan Employee 

a. Pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan Inferior (ROA) 
H3a 
Pengaruh ulasan pihak ketiga CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan 

Inferior (ROA) diperoleh koefisien -0,050 dengan signifikansi 0,000 (Lihat tabel 

5.9). Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan CSR terhadap 

kinerja keuangan perusahaan Inferior (ROA), maka hipotesis diterima yang artinya 

bahwa semakin tinggi nilai CSR akan berdampak signifikan terhadap semakin 

rendah nilai kinerja keuangan perusahaan inferior (ROA). 

b. Moderasi sales terhadap CSR dan kinerja keuangan perusahaan 

inferior (ROA) H3b 

Pengaruh ulasan pihak ketiga CSR dengan moderasi Sales terhadap kinerja 

keuangan perusahaan Inferior (ROA) diperoleh koefisien positif 0,044 dengan 

signifikansi 0,048 (Lihat tabel 5.9). Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh 

positif signifikan CSR dengan moderasi Sales terhadap kinerja keuangan 

perusahaan Inferior (ROA), maka hipotesis ditolak artinya bahwa semakin tinggi 

nilai CSR dengan moderasi Sales akan berdampak signifikan terhadap semakin 

tinggi ROA perusahaan Inferior. 

c. Moderasi employee terhadap CSR dan kinerja keuangan perusahaan 

inferior (ROA) H3c 

Pengaruh ulasan pihak ketiga CSR dengan moderasi Employee terhadap 

kinerja keuangan perusahaan Inferior (ROA) diperoleh koefisien -0,018 dengan 

signifikansi 0,043 (Lihat tabel 5.9). Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh 

negatif signifikan ROA dengan moderasi Employee terhadap kinerja keuangan 

perusahaan Inferior (ROA) (terlihat dari kenaikan nilai R2), maka hipotesis diterima 

yang artinya bahwa semakin tinggi nilai CSR dengan moderasi sales akan 

berdampak signifikan terhadap semakin rendah nilai ROA perusahaan Inferior. 
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3.  Pengaruh CSR terhadap Nilai perusahaan superior (Tobins Q)  dengan 

moderasi Sales dan Employee 

a. Pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan (Tobins Q) H2a 

Pengaruh ulasan pihak ketiga CSR terhadap nilai perusahaan (Tobins Q) 

diperoleh koefisien 0,583 dengan signifikansi 0,000 (Lihat tabel 5.9). Hal tersebut 

menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan CSR terhadap nilai perusahaan 

superior (Tobins Q), maka hipotesis diterima yang artinya bahwa semakin tinggi 

nilai CSR akan berdampak signifikan terhadap semakin tinggi nilai perusahaan  

superior (Tobins Q). 

b. Moderasi sales terhadap CSR dan nilai perusahaan superior (Tobins Q) 

H2b 

Pengaruh ulasan pihak ketiga CSR dengan moderasi Sales terhadap nilai  

perusahaan superior (Tobins Q) diperoleh koefisien 0,231 dengan signifikansi 

0,012 (Lihat tabel 5.9). Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif 

signifikan CSR (Asurance) dengan moderasi Sales terhadap nilai perusahaan 

superior (Tobins Q) (terlihat dari kenaikan nilai R2), maka   hipotesis diterima yang 

artinya bahwa semakin tinggi nilai CSR dengan moderasi Sales akan berdampak 

signifikan terhadap semakin tinggi nilai perusahaan superior (Tobins Q).  

c. Moderasi employee terhadap CSR dan Nilai perusahaan superior 

(Tobins Q) H2c 

Pengaruh ulasan pihak ketiga CSR dengan moderasi Employee terhadap 

nilai perusahaan superior (Tobins Q) diperoleh koefisien 0,064 dengan signifikansi 

0,565 (Lihat tabel 5.9). Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif namun 

CSR tidak signifikan dengan moderasi Employee terhadap nilai perusahaan  

superior, maka hipotesis ditolak artinya bahwa semakin tinggi nilai CSR dengan 
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moderasi employee tidak akan berdampak signifikan terhadap perubahan nilai 

perusahaan superior (Tobins Q).  

4.  Pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan Inferior (Tobins Q)  dengan 

moderasi Sales dan Employee 

a. Moderasi sales terhadap CSR dan nilai perusahaan inferior (Tobins Q) 

H4a 

Pengaruh ulasan pihak ketiga CSR  terhadap nilai perusahaan Inferior 

(Tobins Q) diperoleh koefisien -0,470 dengan signifikansi 0,001 (Lihat tabel 5.9). 

Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan CSR terhadap nilai 

perusahaan Inferior (Tobins Q), maka hipotesis diterima yang artinya bahwa 

semakin tinggi nilai CSR akan berdampak signifikan terhadap semakin rendah nilai 

perusahaan inferior (Tobins Q).  

b. Moderasi sales terhadap CSR dan nilai perusahaan inferior (Tobins Q) 

H4b 

Pengaruh ulasan pihak ketiga CSR dengan moderasi Sales terhadap nilai 

perusahaan Inferior (Tobins Q ) diperoleh koefisien 0,685 dengan signifikansi 

0,848 (Lihat tabel 5.9). Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif 

signifikan CSR dengan moderasi Sales terhadap nilai perusahaan inferior (Tobins 

Q), hipotesis ditolak yang artinya bahwa semakin tinggi nilai CSR dengan 

moderasi Sales akan berdampak signifikan terhadap semakin tinggi nilai  

perusahaan Inferior (Tobins Q).  

c. Moderasi employee terhadap CSR dan nilai perusahaan inferior (Tobins 

Q) H4c 

Pengaruh ulasan pihak ketiga dengan moderasi Employee terhadap nilai 

perusahaan inferior (Tobins Q) diperoleh koefisien 0,211 dengan signifikansi 0,320 

(Lihat tabel 5.9). Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif namun tidak 

signifikan CSR dengan moderasi Employee terhadap nilai perusahaan inferior 
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(Tobins Q), maka hipotesis ditolak yang artinya bahwa semakin tinggi nilai CSR 

dengan moderasi Sales tidak akan berdampak signifikan terhadap perubahan nilai 

perusahaan Inferior (Tobins Q) 

5.3  Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dari hipotesis 

yang telah dirumuskan pada Bab 3. Pembahasan di dasarkan dari hasil pengujian 

yang telah dilakukan. bagian ini akan menguraikan pembahasan mengenai 

pengaruh CSR terhadap Kinerja keuangan dan nilai perusahaan  (ROA dan Tobins 

Q) dan moderasi peran stakeholder dalam CSR terhadap kinerja keuangan dan 

nilai perusahaan (ROA dan Tobins Q).  

Berdasarkan tabel statistik 5.9 hasil pengujian statistik yang telah dilakukan, 

maka hasil pembahasan uji hipotesis sebaai berikut: 

5.3.1 Hubungan stakeholder, ulasan Pihak ketiga Laporan CSR, Kinerja 

keuangan perusahaan Superior 

5.3.1.1 Pengaruh CSR terhadap Kinerja keuangan Perusahaan Superior 

(ROA) H1a 

Berdasarkan hasil penelitian, H1a menyatakan bahwa CSR yang 

diproksikan dengan ulasan pihak ketiga berpengaruh positif terhadap kinerja  

perusahaan superior (ROA). Terlihat dari pengujian yang menunjukan bahwa nilai 

signifikansi (0,001) dan nilai koefisien positif. Hasil pengujian menunjukan bahwa 

hipotesis diterima. Perusahaan dengan nilai CSR yang tinggi akan meningkatkan  

kinerja perusahaan yaitu nilai ROA. Tujuan dari perusahaan menggunakan ulasan 

pihak ketiga adalah untuk meningkatkan kredibiltas laporan CSRnya yang 

berimplikasi pada kepercayaan dan dukungan dari stakeholder. Kepercayaan dan 

dukungan tersebut akan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam 
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memperoleh laba bersih atas pemanfaatan asetnya.  

Teori legitimasi menyatakan bahwa cara perusahaan dalam memenuhi 

tujuannya adalah dengan memperoleh legitimasi dari stakeholder-nya, termasuk 

masyarakat. Mekanisme untuk mendapatkan legitimasi adalah dengan melakukan 

dan mengungkapkan aktivitas tanggungjawab sosialnya dalam wujud laporan 

yang kredibel. Hasil ini mendukung penelitian dari Waworuntu, et al., (2014); 

Hossain, et al., (2015) yang menyatakan bahwa CSR berhasil mendominasi 

hubungan yang kuat dengan kinerja operasi perusahaan yaitu ROA. CSR juga 

dapat meningkatkan reputasi perusahaan serta memberikan sinyal positif 

terhadap stakeholder tentang kepedulian sosial dan lingkungan (Walker, 2016; 

Chaudry, 2014). 

Akisik & Gal (2014) yang menyatakan bahwa ulasan pihak ketiga sebagai 

proksi CSR mempunyai nilai yang relevan untuk stakeholder dalam mendukung 

perusahaan. Ulasan pihak ketiga terbukti menjadi value added perusahaan karena 

memuat informasi yang relevan dengan keinginan stakeholder (GRI, 2013). 

Ulasan tersebut juga meningkatkan stakeholder trust atas komitmen perusahaan 

terhadap CSR. Ketika perusahaan dalam keadaan superior, stakeholder akan 

terus memberikan dukungan berupa sumbangsih sesuai dengan kapasitasnya 

masing-masing. Sebagai contoh investor yang cenderung menanamkan modalnya 

untuk perusahaan yang melakukan aktivitas CSR dengan alasan prospek jangka 

pendek yaitu laba periode (Elliot et al., 2015; Jamali et al., 2015), serta jangka 

panjangnya yaitu keberlanjutan usaha (Rosiliana et al., 2015). Pelanggan akan 

mendukung perusahaan dengan melakukan pembelian produk perusahaan dan 

bersedia mempromosikan produk sehingga akan meningkatkan nilai laba jangka 

pendeknya (Smith dan Bower, 2012; Dhaliwal, et al,  2012). 
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5.3.1.2 Moderasi Stakeholder Pelanggan terhadap CSR dan Kinerja 

keuangan perusahaan Superior (ROA) H1b 

Berdasarkan hasil penelitian, H1b menyatakan bahwa peran stakeholder 

pelanggan (sales) mampu memoderasi pengaruh CSR (ulasan pihak ketiga) 

terhadap kinerja perusahaan superior (ROA). Hasil pengujian statistik menunjukan 

signifikansi sebesar 0,045 dengan nilai koefisien positif sehingga hipotesis 

diterima. Hasil ini menyatakan bahwa semakin tingginya peran stakeholder 

pelanggan yang diukur menggunakan total Log penjualan dapat memperkuat 

pengaruh CSR terhadap kinerja perusahaan superior (ROA).  

Teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan tidak akan bisa 

bertahan tanpa komunikasi dan dukungan stakeholder. Perusahaan selalu 

mencari cara untuk mempertahankan hubungannya dengan stakeholder agar 

segala aktivitas operasi perusahaan sesuai dengan tujuan. Mekanisme untuk 

mencapai dukungan tersebut adalah dengan melakukan aktivitas dan komunikasi 

CSR yang kredibel. Sesuai dengan Viachos et al., (2009) menyatakan bahwa 

stakeholder pelanggan mempunyai peran yang sentral dalam mendukung aktivitas 

CSR yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan jangka pendek 

perusahaan (ROA). Pada sisi lain pelanggan merasa bahwa perusahaan harus 

mempunyai kesadaran untuk memberikan sumbangsih sosial dan lingkungan 

akibat kegiatan operasi perusahaan.  

Akisik (2017) yang menyatakan bahwa ulasan pihak ketiga laporan CSR 

memuat nilai yang relevan untuk pengambilan keputusan stakeholder pelanggan 

dalam mendukung perusahaan. Nilai tersebut terkait dengan aktivitas dan 

informasi CSR yang merepresentasikan komitmen perusahaan terhadap sosial 

dan lingkungan (Hong & Andersen, 2011) sehingga sesuai dengan keinginan 
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stakeholder. Wujud dukungan stakeholder pelanggan terhadap CSR berupa niat 

pembelian, kepuasan produk dan loyalitas pelanggan (Madden, et al., 2012). 

Pelanggan juga akan bersedia untuk membeli produk perusahaan dengan harga 

yang tinggi (Smith & Bower 2012; Brown & Dacin, 1997; Coors & Winegarden, 

2005), serta bersedia untuk mempromosikan produk perusahaan (Dhaliwal, et al., 

2012). Selain itu, pelanggan menganggap perusahaan yang melakukan CSR 

memliki kualitas produk yang lebih baik daripada perusahaan yang tidak 

melakukan CSR (Galbreath, 2010). Dukungan stakeholder pelanggan tersebut 

dibuktikan dengan tingginya penjualan rata-rata perusahaan superior pada 

periode berjalan.  

Peran stakeholder pelanggan dapat memperkuat pengaruh CSR dalam 

meningkatkan kinerja jangka pendeknya (ROA) sehingga terbebas dari efek halo. 

Aliansi yang dibentuk oleh stakeholder luas mampu bersinergi untuk menganalisis 

kerelevansian antara aktivitas CSR dengan informasi yang diungkapkan. Sinergi 

antar stakeholder secara luas tersebut menghasilkan nilai penentu bagi 

stakeholder pelanggan untuk mendukung perusahaan. Stakeholder pelanggan 

menganggap bahwa aktivitas dan pengungkapan CSR yang dilakukan 

perusahaan menggunakan pendekatan  substantif bukan simbolis. Perusahaan 

mempunyai komitmen tinggi terhadap lingkungan dan sosialnya, sesuai dengan 

keinginan stakeholder (Hong & Andersen, 2011), bukan tindakan oportunistik 

untuk menguntungkan perusahaan saja (Deegan et al., 2002). 

5.3.1.3 Moderasi Stakeholder Karyawan terhadap CSR dan Kinerja keuangan 

Superior (ROA) H1c 

Berdasarkan hasil penelitian, H1c menyatakan bahwa peran stakeholder 

karyawan tidak mampu memoderasi pengaruh CSR terhadap kinerja superior 
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perusahaan (ROA). Hasil statistik menunjukan signifikansi sebesar 0,696. Hasil ini 

menyatakan bahwa besar kecilnya peran stakeholder karyawan yang diukur 

menggunakan log total karyawan tidak dapat memperkuat pengaruh CSR 

terhadap kinerja superior perusahaan (ROA). Ditolaknya hipotesis ini dikarenakan 

jumlah karyawan pada perusahaan dengan kinerja superior juga cenderung 

menurun dan memungkinkan produktivitas akan menurun. Perusahaan juga 

mengurangi jumlah karyawannya dikarenakan adanya proses otomatisasi 

operasional dan faktor lainnya, sehingga memungkinkan menurunkan intensitas 

pekerjaan manual.  

Bertolak belakang dengan Walker (2016); Akisik & Gal (2014) yang 

menyatakan bahwa CSR menjadi nilai penentu bagi stakeholder dalam 

memberikan dukungan yang nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan (ROA). Selanjutnya Bauman & Skitka, (2012); Galbreath, (2010); 

Galbreath and Shum, (2012) menyatakan bahwa karyawan akan lebih puas dan 

termotivasi bekerja lebih baik apabila perusahaan menerapkan CSR. Serta 

individu diluar perusahaan yang tertarik untuk menawarkan komitmen lebih untuk 

membawa perusahaan menjadi lebih baik berdasarkan keahlianya (Viachos, et al, 

2009). 

Bertolakbelakang dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa 

perusahaan tidak bisa terlepas dari dukungan stakeholder-nya dengan 

mekanisme CSR. Hasil penelitian ini memungkinkan bahwa stakeholder karyawan 

tidak mendukung adanya kegiatan CSR perusahaan, salah satu faktornya adalah 

perilaku egoistik stakeholder karyawan yang mementingkan tujuan pribadinya. 

Sesuai dengan Akisik (2017) yang menyatakan bahwa stakeholder karyawan tidak 

memoderasi hubungan CSR dengan kinerja jangka pendek perusahaan (ROA). 

Hal itu dikarenakan CSR tidak mengandung nilai yang relevan untuk stakeholder 
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karyawan sehingga tidak ada dukungan dari karyawan. Karyawan merasa tidak 

termotivasi oleh adanya CSR yang dilakukan oleh perusahaan.  Karyawan lebih 

memilih untuk melakukan hal-hal yang normal dalam pekerjaan karena 

keuntungan personalnya seperti gaji dan kesehjateraanya sudah terjamin oleh 

perusahaan termasuk minimnya ancaman yang terjadi terhadap dirinya.   

Stakeholder karyawan tidak mampu memperkuat hubungan CSR dengan 

kinerja keuangan pada posisi superior, sehingga memunculkan efek halo pada 

stakeholder karyawan. Hal tersebut mengindikasikan aliansi yang dibentuk oleh 

stakeholder menemukan ketidakrelevansian antara aktivitas dan pengungkapan 

CSR yang menunjukan komitmen sosial dan lingkungan. Kemungkinan lainya 

menunjukan bahwa stakeholder karyawan yang merupakan bagian stakeholder 

internal telah menyadari motif sesungguhnya perusahaan atas CSR meskipun di 

awal karyawan menganggap bahwa perusahaan melakukan langkah yang baik 

dengan menggunakan ulasan pihak ketiga.  

5.3.2 Hubungan stakeholder, ulasan Pihak ketiga Laporan CSR, Nilai 

perusahaan Superior 

5.3.2.1 Pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan superior (Tobins Q) H2a 

Berdasarkan hasil penelitian, H2a menyatakan bahwa CSR yang 

diproksikan dengan ulasan pihak ketiga berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan superior (Tobins Q). Terlihat dari pengujian yang menunjukan bahwa 

nilai signifikansi (0,0001) dengan nilai koefisien positif. Hasil pengujian 

menunjukan bahwa hipotesis diterima. Peningkatan nilai CSR diikuti dengan 

peningkatan nilai perusahaan (Tobins Q). Tujuan dari perusahaan menggunakan 

ulasan pihak ketiga adalah untuk meningkatkan kredibiltas laporan CSRnya yang 

berimplikasi pada kepercayaan dan dukungan dari stakeholder.  
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Teori legitimasi yang menyatakan bahwa cara perusahaan dalam memenuhi 

tujuannya adalah dengan memperoleh legitimasi dari stakeholder-nya, termasuk 

masyarakat. Mekanisme untuk mendapatkan legitimasi adalah dengan melakukan 

dan mengungkapkan aktivitas tanggungjawab sosialnya dalam wujud laporan 

yang kredibel. Hasil ini mendukung penelitian dari Lin, et al., (2018); Wang, (2017) 

yang menyatakan bahwa CSR akan memberikan sinyal positif bagi stakeholder 

termasuk investor yang menghargai langkah perusahaan dalam melakukan 

inisiatif sosial dan mewujudkan laporan yang kredibel. Investor meyakini bahwa 

perusahaan mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang, sehingga 

memilih perusahaan yang berinisiatif sosial dan lingkungan dan menginvestasikan 

dananya. Pada akhirnya harga saham akan meningkat melalui mekanisme pasar, 

yang artinya nilai perusahaan (Tobins Q) akan meningkat.  

Akisik & Gal (2014) yang menyatakan bahwa assurance/ulasan pihak ketiga 

sebagai proksi CSR mempunyai nilai yang relevan untuk stakeholder dalam 

mendukung perusahaan. Stakeholder termasuk investor menganggap bahwa 

CSR perusahaan menunjukan wujud komitmen perusahaan dalam melakukan 

bisnis secara berkelanjutan. Hal itu juga didasari pada posisi perusahaan yang 

superior sehingga mengindikasikan perusahaan dalam keadaan baik termasuk 

untuk mengeluarkan biaya sosial.  

Keberlanjutan perusahaan menunjukan bahwa perusahaan memiliki 

prospek baik dimasa yang akan datang, sehingga relevan dengan kemakmuran 

investor salah satunya adalah pengembalian atas investasi (Hossain, et al., 2015). 

Pada akhirnya akan meningkatkan harga saham dan nilai perusahaan superior 

(Tobins Q). 
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5.3.2.2  Moderasi Stakeholder Pelanggan terhadap CSR dan nilai perusahaan 

superior (Tobins Q) H2b 

Berdasarkan hasil penelitian, H2b menyatakan bahwa peran stakeholder 

pelanggan (sales) mampu memoderasi pengaruh CSR (assurance) terhadap nilai 

perusahaan superior (Tobins Q). Hasil pengujian statistik menunjukan signifikansi 

sebesar 0,012 dengan nilai koefisien positif sehingga hipotesis diterima. Hasil ini 

menyatakan bahwa semakin tingginya peran stakeholder pelanggan yang diukur 

menggunakan total Log  penjualan dapat memperkuat pengaruh CSR terhadap 

nilai perusahaan superior (Tobins Q).  

Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan tidak akan bisa bertahan 

tanpa hubungan dan dukungan stakeholder. Salah satu mekanisme untuk 

mencapai dukungan tersebut adalah dengan melakukan aktivitas dan komunikasi 

CSR yang kredibel. Stakeholder pelanggan merupakan salah satu stakeholder 

yang mempunyai peran kuat untuk mendukung perusahaan dalam mekanisme 

CSR (Vaichos et al., 2009 ; Maignant, 2005). Stakeholder pelanggan juga 

menganggap bahwa perusahaan yang tergolong superior mempunyai dukungan 

sumberdaya yang tinggi untuk aktivitas dan pengungkapan CSR yang lebih 

berkualitas (Choi & Wang, 2009).  

Servaes & Tamayo (2013) yang menyatakan bahwa peran stakeholder 

pelanggan yang kuat pada CSR perusahaan, akan berimplikasi pada tingkat 

prospek operasional yang menjanjikan, hal itu akan menjadi acuan atau sinyal 

positif bagi stakeholder lain yaitu investor yang akan akan memilih perusahaan 

tersebut sebagai media investasinya. Investor menilai  bahwa CSR perusahaan 

akan berhasil, dibuktikan dengan dukungan stakeholder pelanggan (tingkat 

penjualan) sehingga prospek investasinya menjadi baik dan terjamin 
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kemakmurannya.   

Selain itu, Akisik (2017) menyatakan bahwa ulasan pihak ketiga laporan 

CSR memuat nilai yang relevan untuk pengambilan keputusan stakeholder 

pelanggan dalam mendukung perusahaan yang superior. Nilai tersebut terkait 

dengan aktivitas dan informasi CSR yang merepresentasikan komitmen 

perusahaan secara berkelanjutan (Hong & Andersen, 2011). Wujud dukungan 

stakeholder pelanggan terhadap CSR berupa niat pembelian, kepuasan produk 

dan loyalitas pelanggan (Madden, et al., 2012).  

Pelanggan juga akan bersedia untuk membeli produk perusahaan dengan 

harga yang tinggi (Smith & Bower 2012; Brown & Dacin, 1997; Coors & 

Winegarden, 2005), serta bersedia untuk mempromosikan produk perusahaan 

(Dhaliwal, et al., 2012). Selain itu, pelanggan menganggap perusahaan yang 

melakukan CSR memliki kualitas produk yang lebih baik daripada perusahaan 

yang tidak melakukan CSR (Galbreath, 2010).  

Dukungan stakeholder pelanggan tersebut akan menjadi acuan bagi investor 

untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan sehingga akan meningkatkan 

nilai saham yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan (Tobins Q) 

dan terbebas dari efek halo. Hal ini mengindikasikan aliansi yang dibentuk oleh 

stakeholder luas mampu bersinergi untuk menganalisis kerelevansian antara 

aktivitas CSR dengan informasi yang diungkapkan. Sinergi antar stakeholder 

secara luas tersebut menghasilkan nilai penentu bagi stakeholder pelanggan 

untuk mendukung perusahaan. Stakeholder menganggap bahwa aktivitas dan 

pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan menggunakan pendekatan  

substantif bukan simbolis. Perusahaan mempunyai komitmen tinggi terhadap 

lingkungan dan sosialnya, sesuai dengan keinginan stakeholder (Hong & 
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Andersen, 2011), bukan untuk tindakan opportunistik untuk menguntungkan 

perusahaan saja (Deegan et al., 2002). 

5.3.2.3 Moderasi Stakeholder Karyawan terhadap CSR dan Nilai perusahaan 

superior (Tobins Q) H2c 

Berdasarkan hasil penelitian, H2c menyatakan bahwa peran stakeholder 

karyawan tidak mampu memoderasi pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan 

superior (Tobins Q). Hasil statistik menunjukan signifikansi sebesar 0,565 dan nilai 

koefisien positif. Hasil ini menyatakan bahwa besar kecilnya peran stakeholder 

karyawan yang diukur menggunakan log total karyawan tidak  dapat memperkuat 

pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan superior (Tobins Q). Hasil penelitian ini 

bertentangan dengan hipotesis awal, hal tersebut dimungkinkan karena data 

jumlah karyawan yang semakin menurun setiap periode ataupun stagnant. 

Beberapa faktor berkurangnya karyawan yaitu proses otomatisasi atau beberapa 

perusahaan yang memang mempunyai variasi kebutuhan karyawan yang rendah.  

Bertentangan dengan Walker (2016); Akisik & Gal (2014) yang menyatakan 

bahwa CSR menjadi nilai penentu bagi stakeholder dalam memberikan dukungan 

yang nantinya akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  Selanjutnya Bauman 

& Skitka, (2012); Gond et al., (2010); Galbreath and Shum, (2012) menyatakan 

bahwa pada saat perusahaan dalam posisi superior maka karyawan akan lebih 

puas dan termotivasi bekerja lebih baik apabila perusahaan menerapkan CSR. Hal 

tersebut dikarenakan karyawan menilai perusahaan tidak mementingkan 

keuntungan perusahaan saja, akan tetapi untuk aktivitas CSR. Beberapa 

karyawan juga menganggap bahwa ketika perusahaan menerapkan CSR maka 

akan menciptakan iklim kerja yang baik (Viachos, et al, 2009). 

Bertentangan dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa 
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perusahaan haruslah menjaga hubungan serta mencari dukungan stakeholde-

rnya untuk mencapai tujuan. Hasil penelitian ini memungkinkan bahwa stakeholder 

karyawan tidak mendukung adanya kegiatan CSR perusahaan, salah satu 

faktornya adalah perilaku egoistik stakeholder karyawan yang mementingkan 

tujuan pribadinya.  

Akisik (2017) yang menyatakan bahwa stakeholder karyawan tidak 

memoderasi hubungan CSR dengan nilai perusahaan (Tobins Q). Hal itu 

dikarenakan CSR tidak mengandung nilai yang relevan untuk stakeholder 

karyawan sehingga tidak ada dukungan dari karyawan. Ketika perusahaan dalam 

keadaan superior, karyawan merasa tidak termotivasi oleh adanya CSR yang 

dilakukan oleh perusahaan.  Karyawan lebih memilih untuk melakukan hal-hal 

yang normal dalam pekerjaan karena keuntungan personalnya seperti gaji dan 

kesehjateraanya sudah terjamin oleh perusahaan termasuk minimnya ancaman 

yang terjadi terhadap dirinya.  

Dari berbagai penyebab tersebut membuat kinerja operasional menjadi 

stagnant atau menurun pada periode triwulanan, atau semester sehingga akan 

berimplikasi pada keputusan stakeholder lain seperti investor. Investor akan 

menganggap bahwa langkah CSR tidak bisa menjamin prospek masa depan 

karena operasional/produktivitas menurun, sehingga investor memilih untuk tidak 

menginvestasikan dananya. Hal tersebut akan berimplikasi pada penurunan nilai 

saham dan nilai perusahaan superior (Tobins Q) sehingga memunculkan efek halo 

pada stakeholder karyawan. Hal tersebut mengindikasikan aliansi yang dibentuk 

oleh stakeholder luas menemukan ketidakrelevansian antara aktivitas dan 

pengungkapan CSR yang menunjukan komitmen sosial dan lingkungan. Indikasi 

lainya menunjukan bahwa stakeholder karyawan yang merupakan bagian 

stakeholder internal telah menyadari motif sesungguhnya perusahaan atas CSR 
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meskipun di awal karyawan menganggap bahwa perusahaan melakukan langkah 

yang baik dengan menggunakan ulasan pihak ketiga.  

5.3.3 Hubungan stakeholder, ulasan Pihak ketiga Laporan CSR dan Kinerja 

Perusahaan inferior 

5.3.3.1 Pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan inferior 

(ROA) H3a 

Berdasarkan hasil penelitian, H3a menyatakan bahwa CSR berpengaruh 

negatif terhadap kinerja inferior perusahaan (ROA). Pengujian statistik diperoleh 

nilai signifikansi (0,0001) dan nilai koefisien negatif. Hal ini berarti bahwa hasil 

pengujian menunjukan bahwa hipotesis diterima. Hasil ini membuktikan bahwa 

semakin tinggi nilai CSR maka akan menurunkan kinerja perusahaan inferior. 

Penurunan kinerja inferior menjadi tujuan perusahaan untuk pulih dan bersaing 

dengan kompetitor.  

Teori legitimasi yang menyatakan bahwa Ketika perusahaan berada pada 

posisi inferior, maka perusahaan harus mencari cara untuk memperbaikinya 

dengan memperoleh legitimasi dari stakeholder. Legitimasi tersebut didapatkan 

melalui aktivitas dan pengungkapan CSR yang kredibel. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian dari Walker, (2016); Robert & Dowling, (2002) ; Choi & 

Wang, (2009); Hilman & Keim, (2001) yang menyatakan bahwa komunikasi atas 

CSR akan menimbulkan hubungan baik antara perusahaan dengan stakeholder 

dengan melakukan langkah strategis baik internal maupun eksternal.  

Akisik, (2017); Akisik & Gal, (2014) yang menyatakan bahwa ketika 

perusahaan dalam keadaan inferior maka CSR menjadi nilai yang relevan untuk 

stakeholder. Stakeholder mengapresiasi langkah perusahaan meskipun dalam 

keadaan inferior, perusahaan masih melakukan komitmen sosialnya.  Langkah 
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tersebut berimplikasi pada dukungan stakeholder untuk membantu perusahaan 

memulihkan posisi inferiornya sehingga akan meningkatkan kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba (ROA).   

5.3.3.2 Moderasi Stakeholder Pelanggan terhadap CSR dan Kinerja keuangan 

perusahaan inferior (ROA) H3b 

Berdasarkan hasil penelitian, H3b menyatakan bahwa peran stakeholder 

pelanggan mampu memoderasi pengaruh CSR terhadap kinerja perusahaan 

inferior (ROA). Hasil statistik menyatakan nilai signifikansi sebesar 0,048 dan nilai 

koefisien positif. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa 

pelanggan memperkuat hubungan negatif CSR dengan kinerja keuangan 

perusahaan inferior sehingga hipotesis ditolak. Hasil ini menyatakan bahwa 

semakin tingginya peran stakeholder pelanggan yang diukur menggunakan total 

penjualan dapat memperkuat pengaruh positif CSR terhadap kinerja inferior 

perusahaan. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi CSR yang dimoderasi oleh 

peran stakeholder pelanggan akan meningkatkan kinerja perusahaan inferior 

(ROA). Peningkatan kinerja inferior menandakan perusahaan semakin terpuruk 

dalam kinerjanya. Ditolaknya hipotesis ini memungkinkan penurunan penjualan 

yang cenderung tinggi. Penurunan penjualan diakibatkan oleh berkurangnya 

aktivitas produksi perusahaan, kurangnya inovasi dan kehilangan minat pembelian 

produk.  

Bertentangan dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa ketika 

dalam keadaan inferior, perusahaan tidak bisa terlepas dari hubungan dan 

komunikasi dengan stakeholder untuk memperbaiki kinerjanya. CSR yang kredibel 

menjadi media komunikasi perusahaan dengan stakeholder pelanggan (Vaichos 

et al., 2009). Pada saat dalam posisi inferior, pelanggan merasa bahwa 
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perusahaan perlu untuk memperbaiki kinerjanya karena dengan CSR, perusahaan 

menunjukan komitmen untuk praktik bisnis berkelanjutan (Dhaliwal et al., 2012). 

Pelanggan juga menganggap bahwa perusahaan yang menerapkan CSR mampu 

menghasilkan produk yang berkualitas (Wei et al., 2015) sehingga meningkatkan 

minat, kepuasan dan loyalitas (Madden, et al., 2012; Smith dan Bower 2012).  

Chih et al., (2009); Choi dan Wang (2009) yang menyatakan bahwa ketika 

perusahaan dalam keadaan inferior, maka akan terjadi penurunan kualitas produk 

yang menyebabkan minat pelanggan akan turun. Hal ini juga dapat dilihat dari  nilai 

penjualan perusahaan inferior yang cenderung menurun secara terus menerus. 

Alasan lain memungkinkan pelanggan memilih untuk mempedulikan kualitas 

produk saja dibanding dengan kualitas tanggungjawab sosial perusahaan.  

Beberapa pelanggan merasa bahwa implikasi dari CSR tidak akan 

berpengaruh terhadap pelanggan secara personal, sehingga pelanggan tidak 

mendukung adanya kegiatan CSR perusahaan. Hal tersebut juga disebabkan oleh 

efek halo yang terjadi pada stakeholder pelanggan. Aliansi yang dibentuk oleh 

stakeholder secara luas menganggap bahwa CSR yang dilakukan oleh 

perusahaan hanya bersifat simbolis saja karena tidak menunjukan kerelevanan 

dan komitmen sosial. Pelanggan juga menganggap bahwa ketika perusahaan 

mengungkapkan CSR secara simbolis maka pelanggan akan memilih memikirkan 

keuntungan personal daripada mendukung perusahaan.  

5.3.3.3  Moderasi Stakeholder Karyawan terhadap CSR dan Kinerja 

keuangan perusahaan inferior (ROA) H3c 

Berdasarkan hasil penelitian, H3c menyatakan bahwa peran stakeholder 

karyawan mampu memoderasi pengaruh negatif CSR terhadap kinerja 

perusahaan inferior (ROA). Hasil statistik menyatakan nilai signifikansi sebesar 
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0,043 dan nilai koefisien negatif. Hasil ini menyatakan bahwa semakin tingginya 

peran stakeholder karyawan yang diukur menggunakan total karyawan dapat 

memperkuat pengaruh negatif CSR terhadap kinerja inferior perusahaan. Dapat 

dikatakan bahwa semakin tinggi CSR yang dimoderasi oleh peran stakeholder 

karyawan akan menurunkan kinerja perusahaan inferior (ROA).  

Teori stakeholder yang menyatakan bahwa ketika perusahaan mengalami 

kinerja inferior, maka perusahaan membutuhkan dukungan dari stakeholder untuk 

mengembalikan kinerjanya menjadi lebih baik. Untuk memperoleh dukungan 

tersebut perusahaan harus memenuhi kebutuhan stakeholder yaitu melakukan 

dan mengungkapkan CSR yang kredibel yaitu ulasan pihak ketiga (Akisik & Gal, 

2014). Dengan mengungkapkan aktivitas CSR yang kredibel maka akan membuat 

stakeholder memberikan apresiasi berupa dukungan terhadap perusahaan. 

Karyawan merupakan stakeholder yang berperan langsung terhadap kegiatan 

operasional perusahaan dalam mencapai tujuan (Maignant, 2005). Wujud 

dukungan stakeholder karyawan dalam membantu perusahaan saat keadaan 

inferior adalah dengan meningkatkan produktivitasnya terhadap perusahaan.  

Akisik (2017); Choi & Wang, (2009) yang menyatakan bahwa ulasan pihak 

ketiga laporan CSR berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal itu 

dikarenakan ulasan pihak ketiga mengandung nilai yang relevan untuk stakeholder 

karyawan dalam pengambilan keputusan untuk mendukung perusahaan. 

Dukungan stakeholder karyawan tersebut berupa keloyalan, komitmen dan 

kepuasan atas aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan (Gond, et al, 2010). 

Karyawan juga merasa terdorong untuk membantu perusahaan memulihkan posisi 

inferiornya, salah satu alasanya adalah posisi karyawan yang akan terancam 

apabila perusahaan tidak bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

Bauman & Skitka, (2012) menyatakan bahwa karyawan akan lebih 

termotivasi bekerja lebih baik untuk perusahaan yang melakukan dan 

mengungkapkan aktivitas CSRnya. Terdapat bukti bahwa perusahaan dengan 

catatan CSR yang baik akan memiliki tingkat prestige yang lebih tinggi dimata 

calon karyawan (Backhaus, et al, 2002). Serta Individu diluar perusahaan yang 

tertarik untuk menawarkan komitmen lebih untuk membawa perusahaan 

memperbaiki keadaan inferiornya (Viachos, et al, 2009). 

Hubungan yang baik antara manajemen dengan karyawan, dikarenakan 

karyawan yang mengapresiasi kepedulian lingkungan dan sosial perusahaan 

meskipun perusahaan dalam keadaan inferior. Hubungan yang baik tersebut akan 

memunculkan komitmen bersama untuk mengatasi kinerja perusahaan inferior. 

Salah satu komitmen tersebut adalah dengan meningkatkan produktivitas dan 

komunikasi  yang pada akhrirnya akan meningkatkan perolehan laba perusahaan 

(ROA) dan terbebas dari efek halo laporan CSR. Hal itu mengidasikan aliansi yang 

dibentuk oleh stakeholder luas mampu bersinergi untuk menganalisis 

kerelevansian antara aktivitas CSR dengan informasi yang diungkapkan. Sinergi 

antar stakeholder secara luas tersebut menghasilkan nilai penentu bagi 

stakeholder pelanggan untuk mendukung perusahaan. Stakeholder menganggap 

bahwa aktivitas dan pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan 

menggunakan pendekatan  substantif bukan simbolis. Perusahaan mempunyai 

komitmen tinggi terhadap lingkungan dan sosialnya, sesuai dengan keinginan 

stakeholder (Hong & Andersen, 2011), bukan untuk tindakan opportunistik untuk 

menguntungkan perusahaan saja (Deegan, et al., 2002). 
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5.3.4 Hubungan stakeholder, ulasan Pihak ketiga Laporan CSR, Nilai 

perusahaan Inferior 

5.3.4.1  Pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan inferior (Tobins Q) H4a 

Berdasarkan hasil penelitian, H4a menyatakan bahwa CSR yang 

diproksikan dengan ulasan pihak ketiga berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan inferior (Tobins Q). Terlihat dari pengujian yang menunjukan bahwa 

nilai signifikansi (0,001) dengan nilai koefisien negatif. Hasil pengujian 

menunjukan bahwa hipotesis diterima. Peningkatan nilai CSR diikuti dengan 

penurunan nilai perusahaan inferior (Tobins Q). Tujuan dari perusahaan 

menggunakan ulasan pihak ketiga adalah untuk meningkatkan kredibiltas laporan 

CSRnya yang berimplikasi pada kepercayaan dan dukungan dari stakeholder 

untuk memulihkan posisi inferiornya.  

Teori legitimasi menyatakan bahwa cara perusahaan dalam memenuhi 

tujuannya adalah dengan memperoleh legitimasi dari stakeholder-nya, termasuk 

masyarakat. Mekanisme untuk mendapatkan legitimasi adalah dengan melakukan 

dan mengungkapkan aktivitas tanggungjawab sosialnya dalam wujud laporan 

yang kredibel. Hasil ini mendukung penelitian dari Lin, et al., (2018); Wang, (2017) 

yang menyatakan bahwa CSR akan memberikan sinyal positif bagi stakeholder 

termasuk investor yang menghargai langkah perusahaan dalam melakukan 

inisiatif sosial dan mewujudkan laporan yang kredibel. Investor meyakini bahwa 

meskipun perusahaan dalam keadaan inferior masih ada jaminan untuk 

memulihkan kondisi tersebut dan prospek perusahaan akan meningkat (Choi & 

Wang, 2009). Perusahaan juga akan didukung oleh beberapa stakeholder lain, 

seperti pelanggan dan karyawan untuk membantu memulihkan kinerjanya. 

Meskipun beresiko bagi investor untuk pengembalian atas investasinya, akan 

tetapi CSR terbukti dapat meningkatkan nilai sahamnya dan meningkatkan nilai 
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perusahaan (Tobins Q). 

Akisik & Gal (2014) yang menyatakan bahwa ulasan pihak ketiga 

mempunyai nilai yang relevan untuk stakeholder dalam mendukung perusahaan. 

Meskipun dalam keadaan inferior perusahaan masih menunjukan komitmen 

sosialnya, hal itulah yang memungkinkan mendasari stakeholder termasuk 

investor untuk mendukung langkah perusahaan. Stakeholder meyakini bahwa 

perusahaan bisa pulih dan menunjukan prosopek perkembangan yang baik 

apabila perusahaan menerapkan bisnis yang berkelanjutan. Hal tersebut akan 

berimplikasi pada peningkatan nilai perusahaan (Tobins Q) yang terproyeksi dari 

peningkatan nilai saham perusahaan (Hossain, et al., 2015). 

5.3.4.2 Moderasi Stakeholder Pelanggan terhadap CSR dan nilai perusahaan 

inferior (Tobins Q) H4b 

Berdasarkan hasil penelitian, H4b menyatakan bahwa peran stakeholder 

pelanggan (sales) tidak mampu memoderasi pengaruh CSR terhadap nilai 

perusahaan inferior (Tobins Q). Hasil pengujian statistik menunjukan signifikansi 

sebesar 0,848 dengan nilai koefisien positif sehingga hipotesis ditolak. Hasil ini 

memungkinkan data penjualan perusahaan inferior cenderung menurun setiap 

periodenya.  

Bertentangan dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa 

perusahaan tidak akan bisa bertahan tanpa hubungan dan dukungan stakeholder. 

Salah satu mekanisme untuk mencapai dukungan tersebut adalah dengan 

melakukan aktivitas dan komunikasi CSR yang kredibel. Stakeholder pelanggan 

merupakan salah satu stakeholder yang mempunyai peran kuat untuk mendukung 

perusahaan dalam mekanisme CSR (Vaichos et al., 2009 ; Maignant, 2005). 

Stakeholder pelanggan juga menganggap bahwa perusahaan yang tergolong 
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superior mempunyai dukungan sumberdaya yang tinggi untuk aktivitas dan 

pengungkapan CSR yang lebih berkualitas (Choi & Wang, 2009).  

Bertentangan dengan Servaes & Tamayo (2013) yang menyatakan bahwa 

peran stakeholder pelanggan yang kuat pada CSR perusahaan, akan berimplikasi 

pada tingkat prospek operasional yang menjanjikan. Serta Akisik (2017) yang 

menyatakan bahwa ulasan pihak ketiga laporan CSR memuat nilai yang relevan 

untuk pengambilan keputusan stakeholder pelanggan dalam mendukung 

perusahaan yang superior. Nilai tersebut terkait dengan aktivitas dan informasi 

CSR yang merepresentasikan komitmen perusahaan secara berkelanjutan (Hong 

& Andersen, 2011). Wujud dukungan stakeholder pelanggan terhadap CSR 

berupa niat pembelian, kepuasan produk dan loyalitas pelanggan (Madden, et al., 

2012). 

Ditolaknya hipotesis ini memungkinkan data penelitian yang menunjukan 

bahwa nilai penjualan pada perusahaan cenderung menurun secara konsisten 

sehingga tidak dapat memperkuat pengaruh CSR. Hal itu disebabkan ketika 

perusahaan dalam keadaan inferior, perusahaan akan menurunkan itensitas 

produksi, sampai pada penurunan kualitas produk untuk menekan biaya sehingga 

akan berimplikasi pada minat pembelian pelanggan. Alasan lain, memungkinkan 

stakeholder pelanggan cenderung untuk tidak mempedulikan komitmen sosial 

perusahaan dan lebih melihat pada kualitas produk perusahaan. Stakeholder 

merasa bahwa kebutuhan dan kepuasan produk untuk pribadinya lebih penting 

daripada kebutuhan sosial secara luas.   

Penurunan dari nilai penjualan juga akan menurunkan hubungan CSR 

dengan nilai perusahaan. Penjualan yang turun memberikan sinyal yang kurang 

baik bagi investor terkait prospek pengembalian investasi sehingga akan 
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berdampak pada penurunan nilai saham. Hal tersebut juga mendikasikan adanya 

efek halo yang terjadi pada stakeholder pelanggan. Memungkinkan aliansi yang 

dibentuk oleh stakeholder menemukan ketidakrelevansian antara aktivitas dan 

pengungkapan CSR yang menunjukan komitmen sosial dan lingkungan. 

Kemungkinan lainya adalah stakeholder pelanggan merupakan bagian dari 

masyarakat, sehingga lebih kritis dalam menyikapi adanya kerelevansian CSR 

tersebut dan menyimpulkan bahwa apa yang pelanggan lihat hanya simbolitas 

perusahaan, bukan untuk komitmen sosial.  

5.3.4.3 Moderasi Stakeholder Karyawan terhadap CSR dan nilai perusahaan 

inferior (Tobins Q) H4c 

Berdasarkan hasil penelitian, H4c menyatakan bahwa peran stakeholder 

karyawan tidak mampu memoderasi pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan 

inferior (Tobins Q). Hasil statistik menunjukan signifikansi sebesar 0,32 dan nilai 

koefisien positif. Hasil ini menyatakan bahwa besar kecilnya peran stakeholder 

karyawan yang diukur menggunakan log total karyawan tidak  dapat memperkuat 

pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan inferior (Tobins Q). Hasil penelitian ini 

bertentangan dengan hipotesis awal, hal tersebut dimungkinkan karena data 

jumlah karyawan yang semakin berkurang setiap periode. Beberapa faktor 

berkurangnya karyawan yaitu proses otomatisasi atau beberapa perusahaan yang 

memang mempunyai variasi kebutuhan karyawan yang rendah.  

Bertentangan dengan penelitian Walker (2016); Choi & Wang (2009) yang 

menyatakan bahwa CSR menjadi nilai penentu bagi stakeholder dalam 

memberikan dukungan yang nantinya akan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan inferior (Tobins Q). Saat perusahaan dalam posisi inferior maka 

karyawan akan termotivasi bekerja lebih baik apabila perusahaan menerapkan 
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CSR. Hal tersebut dikarenakan posisi karyawan yang terancam karena 

perusahaan tidak bisa mempertahankan kelangsungan usaha (Viachos, et al, 

2009). 

Bertentangan dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa 

perusahaan haruslah menjaga hubungan serta mencari dukungan stakeholder-

nya untuk mencapai tujuan dengan melakukan CSR.Hasil penelitian ini 

memungkinkan bahwa stakeholder karyawan tidak mendukung adanya kegiatan 

CSR perusahaan, salah satu faktornya adalah tidak adanya langkah strategis 

untuk meningkatkan produktivitas disebabkan posisi perusahaan yang sedang 

terpuruk.  Faktor lain adalah penurunan nilai pendapatan perusahaan yang 

berimplikasi pada penurunan gaji/upah karyawan sehingga motivasi kerja akan 

menurun.  

Akisik (2017) yang menyatakan bahwa stakeholder karyawan tidak 

memoderasi hubungan CSR dengan kinerja jangka panjang perusahaan inferior 

(Tobins Q). Hal itu dikarenakan CSR tidak mengandung nilai yang relevan untuk 

stakeholder karyawan sehingga tidak ada dukungan dari karyawan. Ketika 

perusahaan dalam keadaan inferior, karyawan akan merasa terancam posisinya 

apabila perusahaan masih akan tetap melakukan CSR. hal tersebut dikarenakan 

perusahaan akan mengeluarkan biaya sosial, sedangkan menurut karyawan 

perusahaan masih dalam keadaan terpuruk sehingga kesehjateraan karyawan 

akan semakin terganggu.  

Investor akan menganggap bahwa langkah CSR tidak bisa menjamin 

prospek masa depan karena operasional/produktivitas menurun, sehingga 

investor memilih untuk tidak menginvestasikan dananya. Hal tersebut akan 

berimplikasi pada penurunan nilai saham dan nilai perusahaan (Tobins Q) pada 
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posisi inferior serta mengindikasikan terdapat efek halo yang terjadi pada 

stakeholder karyawan. Memungkinkan aliansi yang dibentuk oleh stakeholder 

menemukan ketidakrelevansian antara aktivitas dan pengungkapan CSR yang 

menunjukan komitmen sosial dan lingkungan. Kemungkinan lainya menunjukan 

bahwa stakeholder karyawan yang merupakan bagian stakeholder internal telah 

menyadari motif sesungguhnya perusahaan atas CSR meskipun di awal karyawan 

menganggap bahwa perusahaan melakukan langkah yang baik dengan 

menggunakan ulasan pihak ketiga.  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1  Kesimpulan 

 Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa CSR yang diproksikan dengan 

ulasan pihak ketiga berpengaruh positif terhadap kinerja dan nilai perusahaan 

superior, sehingga perusahaan bisa mempertahankan posisi superiornya. CSR 

berpengaruh negatif terhadap kinerja dan nilai perusahaan inferior, sehingga 

perusahaan dapat memulihkan keadaannya menuju posisi superior. CSR menjadi 

sinyal positif bagi stakeholder secara luas sebagai wujud kepeduliaan perusahaan 

terhadap komitmen sosial dan lingkunganya. Kepedulian perusahaan akan 

membuat stakeholder mengapresiasi serta menciptakan legitimasi dan 

interpartner stakeholder yang nantinya akan mempengaruhi kinerja  dan nilai 

perusahaan.  

Peran stakeholder pelanggan mampu memperkuat hubungan CSR dengan 

kinerja dan nilai perusahaan pada posisi superior, akan tetapi tidak memperkuat 

pada posisi inferior. Hal ini disebabkan ketika pada posisi superior, pelanggan 

meyakini bahwa perusahaan yang menerapkan CSR akan berpengaruh pada 

kualitas produksi dan output produk yang efisien dan ramah lingkungan. 

Sebaliknya, ketika pada posisi inferior, Perusahan cenderung kesulitan dalam 

aktivitas operasionalnya, karena sumberdaya ekonominya terbatas sehingga 

berpengaruh terhadap kualitas produk sampai pada penurunan minat pelanggan. 

Pelanggan juga lebih cenderung memilih kepentingan personalnya saja yaitu 

kualitas produk perusahaan. 

Pada posisi inferior, data penjualan perusahaan mengalami penurunan 

setiap periode, sehingga tidak dapat memperkuat hubungan CSR dengan kinerja 
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dan nilai perusahaan. Penurunan penjualan disebabkan oleh penurunan 

produktivitas karena gangguan operasionalisasi, keuangan dan minimnya inovasi 

perusahaan.  

Peran stakeholder karyawan mampu memperkuat hubungan CSR dengan 

nilai perusahaan pada posisi inferior, tetapi tidak dapat memperkuat hubungan 

CSR dengan kinerja keuangan. Hal itu disebabkan dukungan karyawan yang 

merasa harus membantu perusahaan dan personalnya sendiri ketika perusahaan 

sedang terpuruk dengan peningkatan motivasi dan produktivitas kerja. 

Stakeholder karyawan merasa bahwa CSR merupakan strategi baik dalam 

memulihkan kembali posisi perusahaan. Dukungan karyawan tersebut terbukti 

dapat mempengaruhi kinerja jangka panjang perusahaan yaitu nilai perusahaan, 

tetapi tidak dengan kinerja jangka pendek seperti ROA. Hal itu disebabkan 

perubahan produktivitas tidak semerta cepat meningkat meskipun motivasi 

karyawan tinggi. Perusahaan juga membutuhkan sumberdaya keuangan yang 

harus mendukung motivasi karyawan sehingga peningkatan kinerja cenderung 

pada aspek jangka panjang. Selain itu, merasa bahwa yang dilakukan oleh 

perusahaan hanya untuk simbolitas untuk memuaskan dan meningkatkan reputasi 

dimata stakeholder pemegang dana (investor dan kreditur) 

Peran stakeholder karyawan tidak mampu memperkuat pengaruh positif 

CSR terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan pada posisi superior. Hal itu 

disebabkan karyawan pada perusahaan masih cenderung berfokus pada 

kepentingan personalnya seperti gaji, bonus dan tunjangan, sehingga 

menghiraukan dan tidak termotivasi oleh langkah sosial dan lingkungan 

perusahaan (CSR). Karyawan merasa bahwa posisinya telah terjamin ketika 

perusahaan dalam keadaan superior. Data karyawan menunjukan nilai yang 

stagnant, sehingga tidak menunjukan adanya peningkatan produktivitas operasi 

yang meybebkan kinerja keuangan dan nilai perusahaan meningkat. 
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Penelitian ini juga menjadi acuan ada tidaknya halo efek pada laporan CSR 

yang terjadi pada kedua kelompok stakeholder. Hasil menunjukan bahwa 

kelompok stakeholder karyawan lebih cenderung mengalami halo efek, hal itu 

dikarenakan sinergi yang dilakukan oleh aliansi stakeholder luas menunjukan 

bahwa terdapat ketidakrelevansian atas komitmen perusahaan terhadap CSR 

sehingga mempengaruhi keputusan stakeholder karyawan untuk tidak mendukung 

perusahaan. Penyebab lain adalah stakeholder karyawan yang merupakan bagian 

stakeholder internal perusahaan yang lebih mengetahui motif perusahaan dalam 

melakukan CSR.  

6.2  Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, selanjutnya dapat disimpulkan implikasi 

penelitian, implikasi penelitian terdiri dari implikasi teori, praktik dan kebijakan. 

6.2.1  Implikasi Teori 

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

pengungkapan CSR  terhadap kinerja perusahaan dan nilai perusahaan sesuai 

dengan teori legitimasi. Sedangkan peran stakeholders pelanggan yang 

memperkuat pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja dan nilai perusahaan 

pada posisi superior sesuai dengan teori stakeholder begitu juga dengan peran 

stakeholder karyawan pada posisi inferior. Dengan demikian, hasil penelitian ini 

dapat bermanfaat bagi pengembangan teori legitimasi dan teori stakeholders, 

khususnya dalam bidang pertanggungjawaban sosial yang berhubungan dengan 

kinerja perusahaan dengan memperhatikan aspek stakeholder utama. Hasil 

penelitian ini juga memberikan bukti bahwa tidak terdapat efek halo ketika 

stakeholder pelanggan dan karyawan mendapatkan informasi yang relevan atas 

implementasi CSR. Kerelevanan informasi CSR akan mempengaruhi keputusan 

stakeholder untuk mendukung perusahaan yang pada akhirinya akan berpengaruh 

terhadap kinerja dan nilai perusahaan.  
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6.2.2  Implikasi Praktik 

Penelitian ini menunjukan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan pada posisi superior dan inferior. Hasil penelitian ini juga dijadikan 

acuan untuk perusahaan menerapkan CSR lebih baik lagi. Perusahaan 

diharapkan lebih berkomitmen dalam menerapkan CSR, bukan hanya secara 

simbolis saja untuk mencari keuntungan belaka. Akan tetapi melalui pendekatan 

substantif sebagai komitmen tinggi atas sosial, lingkungan dan ekonominya secara 

berkelanjutan. Hasil ini juga menunjukan bahwa CSR memiliki nilai yang relevan 

untuk stakeholder pelanggan pada posisi superior serta stakholder karyawan pada 

posisi inferior. Stakeholder utama memutuskan untuk mendukung perusahaan 

baik disaat inferior maupun superior termasuk memberikan sinyal positif terhadap 

investor untuk mendukung perusahaan. Wujud dukungan tersebut sesuai dengan 

kapasitasnya masing-masing. Skema ini dapat dijadikan langkah strategis oleh 

perusahaan untuk tetap survive dalam menjalankan bisnisnya.  

Dengan menerapkan CSR perusahaan akan mengurangi konflik dengan 

masyarakat atas sumberdaya yang digunakan secara terus menerus. Selain itu, 

perusahaan juga akan mendapatkan apresiasi lebih dari pemerintah. 

Kemungkinan pada beberapa kurun waktu perusahaan akan kehilangan sedikit 

profitabilitasnya, akan tetapi tidak akan mengurangi kemampuan jangka 

panjangnya salah satunya adalah nilai perusahaan yang cenderung mengalami 

peningkatan.  

6.2.3 Implikasi Kebijakan 

Hasil dari penelitian ini dapat menambah dasar pertimbangan bagi 

pemerintah (OJK) untuk mengambil kebijakan terkait dengan memperketat 

peraturan aktivitas serta pengungkapan CSR  untuk dinaikan levelnya menjadi 

mandatory level. Selain itu, pemerintah juga memungkinkan untuk mewajibkan 

adanya ulasan pihak ketiga atas laporan CSR perusahaan untuk mendapatkan 
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laporan CSR yang kredibel untuk stakeholder. Hal itu dilatarbelakangi oleh adanya 

dua kelompok stakeholder pelanggan dan karyawan yang mendukung penerapan 

CSR yang nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan nilai 

perusahaan. Selain untuk kinerja perusahaan dan nilai perusahaan, 

pertanggungjawaban sosial (CSR) merupakan aspek yang penting untuk 

membantu masyarakat dan stakeholder lainya dalam mengetahui aktivitas dan 

kontribusi perusahaan terkait dengan aspek lingkungan dan sosialnya. hal ini 

sangatlah penting untuk menghindari aksi yang tidak diinginkan antara 

perusahaan dan masyarakat sehingga perusahaan bisa tumbuh ditengah 

lingkungan masyarakat secara berkelanjutan.  

6.3  Keterbatasan dan Saran 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sampel yang memenuhi kriteria 

hanya 55 perusahaan yang terdaftar di BEI, hal ini dikarenakan perusahaan yang 

menggunakan laporan berbasis GRI masih rendah. Keterbatasan lain adalah tidak 

ada kewajiban untuk perusahaan menggunakan jasa ulasan pihak ketiga laporan 

CSR. Jumlah sampel yang sedikit juga membatasi peneliti untuk meneliti pada 

satu sektor tertentu, sehingga masih menggunakan semua sektor.  

Berdasarkan keterbatasan diatas, bagi peneliti selanjutnya agar 

memperluas sampelnya atau meneliti pada sektor tertentu. Dimasa yang akan 

datang perusahaan akan lebih banyak untuk memberikan informasi CSR dan 

menggunakan jasa ulasan sesuai pedoman yang disepakati bersama.  
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Lampiran Uji Multikolinieritas 
Superior 
Variance Inflation Factors  

Date: 04/26/19   Time: 13:31  

Sample: 1 220   

Included observations: 163  
    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  0.002013  988.3135  NA 

X_ASURANCE  1.13E-05  2.047951  1.294104 

Z_PENJUALAN  2.79E-06  1269.285  2.354599 

Z_KARYAWAN  3.83E-06  141.1548  2.473379 

C_DAR  9.97E-09  1.177778  1.077138 

C_CR  4.79E-10  6.198180  1.282226 

C_EFF  8.07E-05  20.89966  1.248743 

C_CIT  1.86E-06  473.1818  1.381847 
    
    

 
Inferior 
Variance Inflation Factors  

Date: 04/26/19   Time: 13:34  

Sample: 1 220   

Included observations: 57  
    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  0.004286  1245.816  NA 

X_ASURANCE  3.62E-05  1.477951  1.270519 

Z_PENJUALAN  4.42E-06  1106.213  1.422373 

Z_KARYAWAN  7.53E-06  140.7243  1.466769 

C_DAR  8.76E-05  16.16264  2.199158 

C_CR  1.80E-09  6.989130  1.791482 

C_EFF  0.000104  21.59206  1.636044 

C_CIT  1.31E-06  173.8073  2.239243 
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Lampiran Uji Heteroskedastisitas 
ROA Superior 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 3.653349     Prob. F(34,128) 0.0420 

Obs*R-squared 80.27656     Prob. Chi-Square(34) 0.3468 

Scaled explained SS 56.11392     Prob. Chi-Square(34) 0.9901 
     
     

 
Tobins Q Superior 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 2.896929     Prob. F(34,128) 0.0821 

Obs*R-squared 70.88341     Prob. Chi-Square(34) 0.1896 

Scaled explained SS 115.6619     Prob. Chi-Square(34) 0.6583 
     
     

 
 
ROA Inferior 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.748525     Prob. F(34,22) 0.0858 

Obs*R-squared 41.60402     Prob. Chi-Square(34) 0.1734 

Scaled explained SS 27.32640     Prob. Chi-Square(34) 0.7843 
     
     

 
Tobins Q Inferior 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.165503     Prob. F(34,22) 0.3586 

Obs*R-squared 36.65181     Prob. Chi-Square(34) 0.3468 

Scaled explained SS 21.48514     Prob. Chi-Square(34) 0.9530 
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Pemilihan Model Regresi Panel 
Kinerja keuangan Superior (ROA) 
1. LM Test 
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects  

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 

        (all others) alternatives  
    
     Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 
    
    Breusch-Pagan  16.08115  1.172116  17.25326 

 (0.361) (0.2790) (0.0000) 
    
    

 
2. Chow Test 
Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: MODEL_SUP_ROA_GABUNG  

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 3.071757 (47,106) 0.0958 

Cross-section Chi-square 140.100293 47 0.095 
     
     

 
3. Hausman Test 
Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: MODEL_SUP_ROA_GABUNG  

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 12.383143 9 0.1926 
     
     

 
Model Terpilih = Common Effect 
Dependent Variable: Y_ROA_SUP   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 04/26/19   Time: 13:41   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 48   

Total panel (unbalanced) observations: 163  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.044726 0.060590 0.738169 0.4615 

X_ASURANCE -0.178441 0.082533 -2.162074 0.0322 

Z_PENJUALAN 0.000688 0.002046 0.336491 0.7370 

X_ASURANCE*Z_PENJUALAN 0.007837 0.003068 2.554145 0.0116 

Z_KARYAWAN 0.000973 0.002640 0.368501 0.7130 

X_ASURANCE*Z_KARYAWAN -0.005680 0.003576 -1.588455 0.1142 

C_DAR -9.22E-05 0.000146 -0.629637 0.5299 

C_CR -2.37E-05 2.67E-05 -0.887890 0.3760 
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C_EFF 0.002952 0.010753 0.274553 0.7840 

C_CIT -0.001689 0.001718 -0.982727 0.3273 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.011611 0.4137 

Idiosyncratic random 0.013822 0.5863 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.166564     Mean dependent var 0.020796 

Adjusted R-squared 0.117539     S.D. dependent var 0.014887 

S.E. of regression 0.014061     Sum squared resid 0.030251 

F-statistic 3.397491     Durbin-Watson stat 1.836160 

Prob(F-statistic) 0.000786    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.191488     Mean dependent var 0.039246 

Sum squared resid 0.048573     Durbin-Watson stat 1.143541 
     
     

 
Nilai Perusahaan Superior (Tobins Q) 
1. LM Test 
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects  

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 

        (all others) alternatives  
    
     Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 
    
    

Breusch-Pagan  53.80589  0.390925  54.19681 

 (0.0000) (0.5318) (0.0000) 
    
    

 
2. Chow Test 
Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: MODEL_SUP_TOBINS_GABUNG  

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 6.565470 (47,106) 0.0000 

Cross-section Chi-square 222.302637 47 0.0000 
     
     

 
3. Hausman Test 
Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: MODEL_SUP_TOBINS_GABUNG  

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 22.686295 9 0.0069 
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Model Terpilih = Fixed Effect 
Dependent Variable: Y_TOBINSQ_SUP  

Method: Panel Least Squares   

Date: 04/26/19   Time: 13:43   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 48   

Total panel (unbalanced) observations: 163  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.784772 6.371227 0.123174 0.9022 

X_ASURANCE -0.619759 3.226388 -0.192091 0.8480 

Z_PENJUALAN 0.619700 0.098497 6.291580 0.0000 

X_ASURANCE*Z_PENJUALAN 0.011371 0.112898 0.100721 0.9200 

Z_KARYAWAN -0.304743 0.478776 -0.636505 0.5258 

X_ASURANCE*Z_KARYAWAN 0.073610 0.126080 0.583834 0.5606 

C_DAR -0.051299 0.053267 -0.963050 0.3377 

C_CR -0.001510 0.001450 -1.041693 0.2999 

C_EFF -1.312124 0.659937 -1.988257 0.0494 

C_CIT -0.641037 0.179005 -3.581111 0.0005 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.836443     Mean dependent var 1.197826 

Adjusted R-squared 0.750036     S.D. dependent var 0.790281 

S.E. of regression 0.395112     Akaike info criterion 1.249780 

Sum squared resid 16.54802     Schwarz criterion 2.331643 

Log likelihood -44.85704     Hannan-Quinn criter. 1.689004 

F-statistic 9.680245     Durbin-Watson stat 2.462342 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
Kinerja keuangan Inferior (ROA) 
1. LM Test 
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects  

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 

        (all others) alternatives  
    
     Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 
    
    Breusch-Pagan  1.265829  0.115007  1.380836 

 (0.2606) (0.7345) (0.2400) 
    
    

 
2. Chow Test 
Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: MODEL_INF_ROA_GABUNG  

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 2.030217 (20,27) 0.0434 
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Cross-section Chi-square 52.316615 20 0.0001 
     
     

 
 
3. Hausman Test 
Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: MODEL_INF_ROA_GABUNG  

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 10.844934 9 0.2865 
     
     

 
Model Terpilih = Common Effect 
Dependent Variable: Y_ROA_INF   

Method: Panel Least Squares   

Date: 04/26/19   Time: 13:45   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 21   

Total panel (unbalanced) observations: 57  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.169943 0.063319 -2.683902 0.0100 

X_ASURANCE -0.046302 0.456129 -0.101510 0.9196 

Z_PENJUALAN 0.006463 0.002022 3.196500 0.0025 

X_ASURANCE*Z_PENJUALAN -0.005726 0.016661 -0.343674 0.7326 

Z_KARYAWAN -0.006578 0.002772 -2.373121 0.0218 

X_ASURANCE*Z_KARYAWAN 0.021390 0.008717 2.453919 0.0179 

C_DAR 0.020865 0.009046 2.306469 0.0255 

C_CR 9.98E-05 4.22E-05 2.363609 0.0223 

C_EFF -0.004883 0.009996 -0.488544 0.6274 

C_CIT -0.000688 0.001115 -0.617645 0.5398 
     
     R-squared 0.724728     Mean dependent var -0.032275 

Adjusted R-squared 0.672017     S.D. dependent var 0.023436 

S.E. of regression 0.013422     Akaike info criterion -5.625905 

Sum squared resid 0.008467     Schwarz criterion -5.267475 

Log likelihood 170.3383     Hannan-Quinn criter. -5.486607 

F-statistic 13.74894     Durbin-Watson stat 1.346564 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
Nilai Perusahaan Inferior (Tobins Q)  
1. LM Test 
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects  

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 

        (all others) alternatives  
    
     Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 
    
    Breusch-Pagan  8.497124  0.276722  8.773846 

 (0.0036) (0.5989) (0.0031) 
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2. Chow Test 
Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: MODEL_INF_TOBINS_GABUNG  

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 2.981653 (20,27) 0.0044 

Cross-section Chi-square 66.453150 20 0.0000 
     
     

 
3. Hausman Test 
Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: MODEL_INF_TOBINS_GABUNG  

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 8.993709 9 0.4379 
     
     

 
Model Terpilih = Random Effect 
Dependent Variable: Y_TOBINSQ_INF  

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 04/26/19   Time: 13:47   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 21   

Total panel (unbalanced) observations: 57  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5.404967 1.715108 3.151385 0.0028 

X_ASURANCE -26.22356 9.905790 -2.647296 0.0110 

Z_PENJUALAN -0.153653 0.050063 -3.069159 0.0036 

X_ASURANCE*Z_PENJUALAN 0.951414 0.371323 2.562227 0.0137 

Z_KARYAWAN -0.028274 0.086341 -0.327470 0.7448 

X_ASURANCE*Z_KARYAWAN -0.094317 0.200758 -0.469803 0.6407 

C_DAR 0.482519 0.223248 2.161362 0.0358 

C_CR -0.001526 0.001053 -1.449844 0.1537 

C_EFF 0.073722 0.266712 0.276409 0.7834 

C_CIT 0.000211 0.031829 0.006626 0.9947 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.234536 0.5292 

Idiosyncratic random 0.221237 0.4708 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.487794     Mean dependent var 0.470296 

Adjusted R-squared 0.389712     S.D. dependent var 0.277819 

S.E. of regression 0.221002     Sum squared resid 2.295574 
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F-statistic 4.973322     Durbin-Watson stat 2.356757 

Prob(F-statistic) 0.000104    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.534999     Mean dependent var 0.982719 

Sum squared resid 4.413668     Durbin-Watson stat 1.225763 
     
     

 
 
Lampiran Regresi Moderasi terhadap ROA (Superior) 
 

Dependent Variable: Y_ROA_SUP   

Method: Panel Least Squares   

Date: 04/22/19   Time: 13:31   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 48   

Total panel (unbalanced) observations: 163  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.035271 0.001832 19.25272 0.0000 

X_ASURANCE 0.010799 0.003020 3.576403 0.0005 
     
     R-squared 0.073598     Mean dependent var 0.039246 

Adjusted R-squared 0.067844     S.D. dependent var 0.019257 

S.E. of regression 0.018593     Akaike info criterion -5.119900 

Sum squared resid 0.055656     Schwarz criterion -5.081940 

Log likelihood 419.2719     Hannan-Quinn criter. -5.104489 

F-statistic 12.79065     Durbin-Watson stat 1.038121 

Prob(F-statistic) 0.000460    
     
     

 
 

Dependent Variable: Y_ROA_SUP   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 04/22/19   Time: 13:36   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 48   

Total panel (unbalanced) observations: 163  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.033497 0.061642 0.543417 0.5876 

X_ASURANCE -0.148239 0.081472 -1.819502 0.0708 

Z_PENJUALAN 0.001307 0.001598 0.818107 0.4146 

X_ASURANCE*Z_PENJUALAN 0.005251 0.002647 1.983702 0.0491 

C_DAR -0.000115 0.000151 -0.764857 0.4455 

C_CR -1.90E-05 2.62E-05 -0.725216 0.4694 

C_EFF 0.005196 0.010547 0.492653 0.6230 

C_CIT -0.001741 0.001696 -1.026378 0.3063 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
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Cross-section random 0.012197 0.4395 

Idiosyncratic random 0.013774 0.5605 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.153320     Mean dependent var 0.020021 

Adjusted R-squared 0.115082     S.D. dependent var 0.014749 

S.E. of regression 0.013943     Sum squared resid 0.030133 

F-statistic 4.009697     Durbin-Watson stat 1.826172 

Prob(F-statistic) 0.000463    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.162471     Mean dependent var 0.039246 

Sum squared resid 0.050317     Durbin-Watson stat 1.093625 
     
     

 
 

Dependent Variable: Y_ROA_SUP   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 04/22/19   Time: 13:36   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 48   

Total panel (unbalanced) observations: 163  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.040780 0.050515 0.807270 0.4207 

X_ASURANCE 0.025644 0.027888 0.919546 0.3592 

Z_KARYAWAN 0.002066 0.002164 0.954535 0.3413 

X_ASURANCE*Z_KARYAWAN -0.001243 0.003175 -0.391582 0.6959 

C_DAR -0.000131 0.000157 -0.830039 0.4078 

C_CR -7.25E-06 2.72E-05 -0.266586 0.7901 

C_EFF 0.007943 0.011226 0.707595 0.4803 

C_CIT -0.001277 0.001801 -0.708964 0.4794 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.012829 0.4524 

Idiosyncratic random 0.014114 0.5476 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.119820     Mean dependent var 0.019640 

Adjusted R-squared 0.080070     S.D. dependent var 0.014682 

S.E. of regression 0.014148     Sum squared resid 0.031027 

F-statistic 3.014335     Durbin-Watson stat 1.831446 

Prob(F-statistic) 0.005365    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.108935     Mean dependent var 0.039246 

Sum squared resid 0.053533     Durbin-Watson stat 1.061478 
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Lampiran Regresi Moderasi terhadap Tobins Q (Superior) 
 

Dependent Variable: Y_TOBINSQ_SUP  

Method: Panel Least Squares   

Date: 04/22/19   Time: 13:30   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 48   

Total panel (unbalanced) observations: 163  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.983369 0.072974 13.47569 0.0000 

X_ASURANCE 0.582608 0.120277 4.843870 0.0000 
     
     R-squared 0.127197     Mean dependent var 1.197826 

Adjusted R-squared 0.121775     S.D. dependent var 0.790281 

S.E. of regression 0.740601     Akaike info criterion 2.249484 

Sum squared resid 88.30684     Schwarz criterion 2.287444 

Log likelihood -181.3330     Hannan-Quinn criter. 2.264896 

F-statistic 23.46307     Durbin-Watson stat 0.761322 

Prob(F-statistic) 0.000003    
     
     

 
 

Dependent Variable: Y_TOBINSQ_SUP  

Method: Panel Least Squares   

Date: 04/22/19   Time: 13:40   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 48   

Total panel (unbalanced) observations: 163  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.950089 1.798168 -1.084487 0.2798 

X_ASURANCE -6.561191 2.774443 -2.364868 0.0193 

Z_PENJUALAN 0.182371 0.048146 3.787892 0.0002 

X_ASURANCE*Z_PENJUALAN 0.230740 0.090491 2.549875 0.0117 

C_DAR -0.000601 0.003566 -0.168439 0.8665 

C_CR 0.001129 0.000711 1.588287 0.1143 

C_EFF -0.518076 0.292510 -1.771139 0.0785 

C_CIT -0.105435 0.045754 -2.304420 0.0225 
     
     R-squared 0.353973     Mean dependent var 1.197826 

Adjusted R-squared 0.324798     S.D. dependent var 0.790281 

S.E. of regression 0.649379     Akaike info criterion 2.022235 

Sum squared resid 65.36247     Schwarz criterion 2.174075 

Log likelihood -156.8121     Hannan-Quinn criter. 2.083880 

F-statistic 12.13259     Durbin-Watson stat 0.799396 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dependent Variable: Y_TOBINSQ_SUP  

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 04/22/19   Time: 13:40   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 48   

Total panel (unbalanced) observations: 163  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.349981 1.866485 1.259041 0.2099 

X_ASURANCE 0.057276 0.972722 0.058883 0.9531 

Z_KARYAWAN 0.114869 0.080739 1.422724 0.1568 

X_ASURANCE*Z_KARYAWAN 0.063565 0.110342 0.576074 0.5654 

C_DAR -0.001872 0.005961 -0.314083 0.7539 

C_CR 0.000938 0.000987 0.949652 0.3438 

C_EFF -0.754990 0.407920 -1.850832 0.0661 

C_CIT -0.087513 0.066732 -1.311406 0.1917 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.505103 0.5356 

Idiosyncratic random 0.470329 0.4644 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.168672     Mean dependent var 0.521831 

Adjusted R-squared 0.131128     S.D. dependent var 0.520042 

S.E. of regression 0.492041     Sum squared resid 37.52622 

F-statistic 4.492669     Durbin-Watson stat 1.748144 

Prob(F-statistic) 0.000140    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.201907     Mean dependent var 1.197826 

Sum squared resid 80.74790     Durbin-Watson stat 0.812420 
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Lampiran Gabungan 
 

Dependent Variable: Y_ROA_SUP   

Method: Panel Least Squares   

Date: 04/23/19   Time: 08:49   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 48   

Total panel (unbalanced) observations: 163  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.055751 0.049711 1.121485 0.2638 

X_ASURANCE -0.216921 0.078668 -2.757421 0.0065 

Z_PENJUALAN 0.000772 0.001878 0.411140 0.6815 

X_ASURANCE*Z_PENJUALAN 0.009839 0.002975 3.307094 0.0012 

Z_KARYAWAN 0.001171 0.002129 0.549808 0.5833 

X_ASURANCE*Z_KARYAWAN -0.008635 0.003435 -2.513986 0.0130 

C_DAR -8.35E-05 9.86E-05 -0.847239 0.3982 

C_CR -4.45E-05 2.14E-05 -2.079563 0.0392 

C_EFF 0.000361 0.008749 0.041295 0.9671 

C_CIT -0.002108 0.001336 -1.577397 0.1168 
     
     R-squared 0.203852     Mean dependent var 0.039246 

Adjusted R-squared 0.157020     S.D. dependent var 0.019257 

S.E. of regression 0.017681     Akaike info criterion -5.173264 

Sum squared resid 0.047831     Schwarz criterion -4.983463 

Log likelihood 431.6210     Hannan-Quinn criter. -5.096207 

F-statistic 4.352813     Durbin-Watson stat 1.192617 

Prob(F-statistic) 0.000046    
     
     

 
 

Dependent Variable: Y_TOBINSQ_SUP  

Method: Panel Least Squares   

Date: 04/23/19   Time: 08:54   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 48   

Total panel (unbalanced) observations: 163  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -2.303357 1.828632 -1.259606 0.2097 

X_ASURANCE -5.591785 2.893800 -1.932333 0.0552 

Z_PENJUALAN 0.229167 0.069098 3.316554 0.0011 

X_ASURANCE*Z_PENJUALAN 0.159723 0.109443 1.459414 0.1465 

Z_KARYAWAN -0.076546 0.078316 -0.977396 0.3299 

X_ASURANCE*Z_KARYAWAN 0.139999 0.126351 1.108016 0.2696 

C_DAR -0.001375 0.003627 -0.378979 0.7052 

C_CR 0.001053 0.000787 1.339215 0.1825 

C_EFF -0.563576 0.321824 -1.751193 0.0819 

C_CIT -0.121312 0.049151 -2.468140 0.0147 
     
     R-squared 0.360313     Mean dependent var 1.197826 

Adjusted R-squared 0.322684     S.D. dependent var 0.790281 

S.E. of regression 0.650395     Akaike info criterion 2.036912 

Sum squared resid 64.72102     Schwarz criterion 2.226713 

Log likelihood -156.0084     Hannan-Quinn criter. 2.113969 
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F-statistic 9.575500     Durbin-Watson stat 0.797732 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 
Lampiran Regresi Moderasi terhadap ROA (Inferior) 
 

Dependent Variable: Y_ROA_INF   

Method: Panel Least Squares   

Date: 04/22/19   Time: 14:23   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 21   

Total panel (unbalanced) observations: 57  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.025237 0.002235 -11.29208 0.0000 

X_ASURANCE -0.050151 0.005966 -8.406705 0.0000 
     
     R-squared 0.562355     Mean dependent var -0.032275 

Adjusted R-squared 0.554398     S.D. dependent var 0.023436 

S.E. of regression 0.015644     Akaike info criterion -5.442957 

Sum squared resid 0.013461     Schwarz criterion -5.371271 

Log likelihood 157.1243     Hannan-Quinn criter. -5.415098 

F-statistic 70.67269     Durbin-Watson stat 1.450813 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 

Dependent Variable: Y_ROA_INF   

Method: Panel Least Squares   

Date: 04/23/19   Time: 05:22   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 21   

Total panel (unbalanced) observations: 57  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.494883 0.153955 -3.214455 0.0032 

X_ASURANCE -1.276571 0.605898 -2.106909 0.0439 

Z_PENJUALAN 0.013816 0.003902 3.540980 0.0014 

X_ASURANCE*Z_PENJUALAN 0.044235 0.021449 2.062320 0.0482 

C_DAR 0.012427 0.015872 0.782953 0.4400 

C_CR 0.000194 9.00E-05 2.155587 0.0395 

C_EFF -0.001239 0.026165 -0.047342 0.9626 

C_CIT 0.001499 0.003593 0.417131 0.6797 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.886811     Mean dependent var -0.032275 

Adjusted R-squared 0.781429     S.D. dependent var 0.023436 

S.E. of regression 0.010957     Akaike info criterion -5.883028 

Sum squared resid 0.003481     Schwarz criterion -4.879424 

Log likelihood 195.6663     Hannan-Quinn criter. -5.492993 
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F-statistic 8.415160     Durbin-Watson stat 2.935748 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 

Dependent Variable: Y_ROA_INF   

Method: Panel Least Squares   

Date: 04/23/19   Time: 05:21   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 21   

Total panel (unbalanced) observations: 57  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.027954 0.048963 -0.570914 0.5707 

X_ASURANCE -0.192187 0.068118 -2.821389 0.0069 

Z_KARYAWAN -0.002978 0.002730 -1.090558 0.2808 

X_ASURANCE*Z_KARYAWAN 0.018299 0.008783 2.083405 0.0425 

C_DAR 0.023792 0.009671 2.460043 0.0175 

C_CR 0.000133 4.25E-05 3.137784 0.0029 

C_EFF -0.002241 0.010771 -0.208021 0.8361 

C_CIT -0.000122 0.001187 -0.102841 0.9185 
     
     R-squared 0.664450     Mean dependent var -0.032275 

Adjusted R-squared 0.616514     S.D. dependent var 0.023436 

S.E. of regression 0.014513     Akaike info criterion -5.498066 

Sum squared resid 0.010321     Schwarz criterion -5.211322 

Log likelihood 164.6949     Hannan-Quinn criter. -5.386628 

F-statistic 13.86125     Durbin-Watson stat 1.428464 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 

Lampiran Regresi Moderasi terhadap Tobins Q (Inferior) 
 

Dependent Variable: Y_TOBINSQ_INF  

Method: Panel Least Squares   

Date: 04/22/19   Time: 16:19   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 21   

Total panel (unbalanced) observations: 57  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.199596 0.048769 24.59732 0.0000 

X_ASURANCE -0.470246 0.130179 -3.612314 0.0007 
     
     R-squared 0.191757     Mean dependent var 1.133596 

Adjusted R-squared 0.177061     S.D. dependent var 0.376324 

S.E. of regression 0.341386     Akaike info criterion 0.722849 

Sum squared resid 6.409927     Schwarz criterion 0.794535 

Log likelihood -18.60120     Hannan-Quinn criter. 0.750709 

F-statistic 13.04881     Durbin-Watson stat 1.056572 

Prob(F-statistic) 0.000658    
     
     

 
 

Dependent Variable: Y_TOBINSQ_INF  

Method: Panel Least Squares   

Date: 04/23/19   Time: 05:24   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 21   

Total panel (unbalanced) observations: 57  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6.323308 1.360055 4.649303 0.0000 

X_ASURANCE -19.33546 9.656442 -2.002337 0.0508 

Z_PENJUALAN -0.184162 0.040466 -4.551013 0.0000 

X_ASURANCE*Z_PENJUALAN 0.685330 0.338136 2.026787 0.0481 

C_DAR 0.395182 0.185710 2.127954 0.0384 

C_CR -0.001372 0.000877 -1.564204 0.1242 

C_EFF 0.066719 0.207098 0.322162 0.7487 

C_CIT -0.008698 0.022094 -0.393698 0.6955 
     
     R-squared 0.551455     Mean dependent var 0.982719 

Adjusted R-squared 0.487377     S.D. dependent var 0.411698 

S.E. of regression 0.294766     Akaike info criterion 0.524204 

Sum squared resid 4.257475     Schwarz criterion 0.810948 

Log likelihood -6.939810     Hannan-Quinn criter. 0.635642 

F-statistic 8.606013     Durbin-Watson stat 1.364448 

Prob(F-statistic) 0.000001    
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Dependent Variable: Y_TOBINSQ_INF  

Method: Panel Least Squares   

Date: 04/23/19   Time: 05:25   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 21   

Total panel (unbalanced) observations: 57  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.455376 1.169314 2.099844 0.0409 

X_ASURANCE -1.219175 1.626759 -0.749450 0.4572 

Z_KARYAWAN -0.121231 0.065205 -1.859232 0.0690 

X_ASURANCE*Z_KARYAWAN 0.210745 0.209761 1.004690 0.3200 

C_DAR 0.320207 0.230963 1.386401 0.1719 

C_CR -0.002030 0.001015 -2.000045 0.0511 

C_EFF -0.040293 0.257237 -0.156639 0.8762 

C_CIT -0.026667 0.028337 -0.941062 0.3513 
     
     R-squared 0.379857     Mean dependent var 0.982719 

Adjusted R-squared 0.291265     S.D. dependent var 0.411698 

S.E. of regression 0.346594     Akaike info criterion 0.848145 

Sum squared resid 5.886240     Schwarz criterion 1.134889 

Log likelihood -16.17213     Hannan-Quinn criter. 0.959583 

F-statistic 4.287718     Durbin-Watson stat 1.169977 

Prob(F-statistic) 0.000914    
     
     

 
Lampiran Gabungan 
 

Dependent Variable: Y_ROA_INF   

Method: Panel Least Squares   

Date: 04/23/19   Time: 08:57   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 21   

Total panel (unbalanced) observations: 57  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.169943 0.063319 -2.683902 0.0100 

X_ASURANCE -0.046302 0.456129 -0.101510 0.9196 

Z_PENJUALAN 0.006463 0.002022 3.196500 0.0025 

X_ASURANCE*Z_PENJUALAN -0.005726 0.016661 -0.343674 0.7326 

Z_KARYAWAN -0.006578 0.002772 -2.373121 0.0218 

X_ASURANCE*Z_KARYAWAN 0.021390 0.008717 2.453919 0.0179 

C_DAR 0.020865 0.009046 2.306469 0.0255 

C_CR 9.98E-05 4.22E-05 2.363609 0.0223 

C_EFF -0.004883 0.009996 -0.488544 0.6274 

C_CIT -0.000688 0.001115 -0.617645 0.5398 
     
     R-squared 0.724728     Mean dependent var -0.032275 

Adjusted R-squared 0.672017     S.D. dependent var 0.023436 

S.E. of regression 0.013422     Akaike info criterion -5.625905 

Sum squared resid 0.008467     Schwarz criterion -5.267475 

Log likelihood 170.3383     Hannan-Quinn criter. -5.486607 

F-statistic 13.74894     Durbin-Watson stat 1.346564 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dependent Variable: Y_TOBINSQ_INF  

Method: Panel Least Squares   

Date: 04/23/19   Time: 08:58   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 21   

Total panel (unbalanced) observations: 57  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6.452118 1.417025 4.553285 0.0000 

X_ASURANCE -19.61505 10.20771 -1.921591 0.0607 

Z_PENJUALAN -0.176117 0.045247 -3.892369 0.0003 

X_ASURANCE*Z_PENJUALAN 0.687779 0.372845 1.844678 0.0714 

Z_KARYAWAN -0.027018 0.062030 -0.435568 0.6651 

X_ASURANCE*Z_KARYAWAN 0.028120 0.195069 0.144156 0.8860 

C_DAR 0.370521 0.202445 1.830233 0.0736 

C_CR -0.001448 0.000945 -1.532643 0.1321 

C_EFF 0.035789 0.223692 0.159994 0.8736 

C_CIT -0.013380 0.024942 -0.536449 0.5942 
     
     R-squared 0.553263     Mean dependent var 0.982719 

Adjusted R-squared 0.467718     S.D. dependent var 0.411698 

S.E. of regression 0.300365     Akaike info criterion 0.590340 

Sum squared resid 4.240312     Schwarz criterion 0.948770 

Log likelihood -6.824688     Hannan-Quinn criter. 0.729638 

F-statistic 6.467483     Durbin-Watson stat 1.372892 

Prob(F-statistic) 0.000006    
     
     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


