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Abstract 

 Companies will disclose the information if that information can increase firm 

value.Disclosure if corporate social responsibility can be used as a tool to increase firm 

value. This research was aimed the effect of corporate social responsibility to firm value 

with ownership structure as moderating variabel. 

 The sample of this study are listed companies in banking industry in Indonesia 

Stock Exchange for the year of 2007-2013. This study uses purposive sampling method to 

select sample from the population. Independent variable that used on this study are 

corporate social responsibility and ownership structure that proxies by managerial 

ownership, and institusional ownership. Firm value is used as dependen variable. The 

analysis model of this uses  

 The result were as follows : (1) corporate social responsibility significantly 

affect the firm value. ; (2) ownership structure that proxies by institusional ownership 

weaken the relationship between corporate social responsibility and value firm. ; (3) 

ownership structure that proxies by managerial ownership not strengthen the 

relationship between corporate social responsibility and value firm. 

 

Keyword : Corporate Social Responsibility, Institusional Ownership, Managerial 

Ownership, Value Firm. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya 

berupa alam yang melimpah, sekaligus salah satu negara yang memiliki jumlah 

penduduk terbanyak di dunia. Banyak perusahaan asing dan dalam negeri yang mulai 

mendirikan bisnisnya di wilayah Indonesia. Karena sumber daya alam yang melimpah, 

biaya upah yang rendah juga menjadi pertimbangan perusahaan dalam mendirikan 

sebuah bisnis di indonesia. Saat ini, perkembangan bisnis di Indonesia semakin pesat, 

banyak perusahaan menggunakan sumber daya alam dan sosial dengan tidak terkendali. 

Banyaknya perusahaan-perusahaan yang berkembang tersebut mengakibatkan 

kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitar, semakin banyak kesadaran yang 

timbul dari masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang 

diakibatkan perusahaan. Dimana kesadaran untuk mengurangi dampak negatif tersebut 

adalah dengan  kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial 

perusahaan atau lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR). 

 Adanya kewajiban dari regulator di Indonesia juga menjadi latar belakang 

pengungkapan CSR dari pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) menjadi 

pengungkapan yang diwajibkan (mandatory diclosure). Sesuai dengan peraturan 

pemerintah melalui keputusan ketua Bapepam No: kep-134/BL/2006 mengungkapkan 

bahwa laporan tahunan wajib menguat laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang 

terdiri dari aspek lingkungan hidup, praktik ketenagakerjaan, kesehatan, tenaga kerja, 

pengembangan sosial masyarakat, dan tanggung jawab produk. Laporan tersebut 

menurut peratutan tersebut juga menjelaskan dapat mengungkapkan laporan tanggung 
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jawab sosial perusahaan pada laporan tahunan atau tersendiri yang disampaikan 

bersamaan laporan tahunan pada Bapepam dan LK, seperti laporan berkelanjutan 

(sustainability report)  atau laporan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social 

Reponsibility). Peraturan yang mengungkapkan tentang CSR diwajibkan juga di 

ungkapkan oleh  Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No.1 (revisi 2004) paragraf sembilan secara implisit mengarahkan 

perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial, yang berisi bahwa perusahaan 

dapat menyajikan laporan tambahan di dalam laporan keuangannya seperti laporan 

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), laporan 

tersebut khususnya diperuntukan bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup 

memegang peranan penting.  

Di Indonesia tanggung jawab sosial perusahaan dilandasi dengan peraturan 

Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 pasal 74 tahun 2007, bab V, pada pasal 74 

tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berisi : 

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan 

sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya 

Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan 

kewajaran. 

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 
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 Peraturan yang dibuat oleh pemerintah ini menunjukan adanya kepedulian 

pemerintah terhadap aktifitas perusahaan di Indonesia yang mungkin dapat menyebabkan 

kerugian yang dialami oleh alam ataupun masyarakat disekitar perusahaan. 

 Teori Keagenan selain berpengaruh dalam hubungan pengungkapan Corporate 

Social Responsibility perusahaan terhadap nilai perusahaan juga berpengaruh terhadap 

luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan juga menjelaskan hubungan 

struktur kepemilikan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Teori keagenan 

mengungkapkan adanya hubungan antara prinsipal dan agen, prinsipal sebagai pemilik, 

shareholder, atasan atau penjamin agen dan agen sebagai Manajer, kepala departemen, 

bawahan, atau orang yang dijamin oleh principal (Godfrey, 2010;503). Berdasarkan teori 

keagenan tersebut memicu terjadinya konflik keagenan, konflik keagenan terjadi karena 

pihak manajer lebih mengutamakan memaksimalkan laba perusahaan, sedangkan pihak 

principal lebih mengutamakan keuntungan pribadi dalam bentuk deviden. Sebaliknya 

principal tidak menyukai kepentingan pribadi dari manajer tersebut, maka akan 

meningkatkan biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan berkurangnya keuntungan 

bagi perusahaan dan berpengaruh terhadap harga saham sehingga menurunkan nilai 

perusahaan (jensen dan meckling, 1976).  

 Konflik antara manajer dan principal biasa sering disebut dengan konflik 

keagenan yang dapat diminimalisir dengan cara menselaraskan kepentingan-kepentingan 

dari sisi manajer dan sisi principal sehingga timbul agency cost. Tendi Haruman (2008) 

menyatakan ada berbagai macam alternatif untuk meminimalisir agency cost, yaitu 

dengan kepemilikan saham oleh manajemen dan kepemilikan saham oleh institusional. 

Dengan adanya kepemilikan saham oleh manajerial, principal mengharapkan manajer 

dapat bertindak sesuai keinginan principal, karena akan meningkatkan motivasi manajer 
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serta sebagai pemegang saham untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan nilai 

perusahaan. 

 Menurut Faizal (2004), kepemilikan institusional adalah prosentase kepemilikan 

saham yang dimiliki oleh pemegang saham, jika perusahaan memiliki kepemilikan lebih 

dari 5% maka perusahan dapat menggambarkan kemampuannya untuk memonitor 

manajer, semakin besar kepemilikan institusional maka aktiva perusahaan yang 

dimanfaatkan oleh manajer akan semakin efisien. Adanya struktrur kepemilikan berupa 

kepemilikan institusional yang semakin besar maka principal dapat memonitor kegiatan 

manajer dalam memanfaatkan aktiva perusahaan, sehingga dengan pengawasan yang 

lebih baik oleh pihak institusional diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

 Pengungkapan laporan tanggung jawab sosial juga merupakan cara manajer 

untuk meyakinkan principal bahwa laporan keangan yang dihasilkan akurat dan juga 

merupakan agency cost yang harus dikeluarkan manajer. Jika prinsipal dapat 

mempercayai laporan keuangan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, maka 

diharapkan nilai perusahaan tersebut akan meningkat yang diproyeksikan dengan 

meningkatnya harga saham.  

Terdapat banyak penelitian yang mendukung tentang Corporate Social 

Responsibility terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan manajemen dan 

kepemilikan institusional sebagai variabel moderating, seperti penelitian yang dilakukan 

Nurlela dan Islahuddin (2006) yang menyatakan bahwa variabel kepemilikan manajemen 

memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap penggungkapan tanggung jawab 

dalam laporan tahunan. Artinya kepemilikan manajemen di Indonesia masih bukan hal 

yang dapat mendorong laporan tanggung jawab sosial perusahaan karena masih 

sedikitnya presentase kepemilikan manajemen di dalam suatu perusahaan. 
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Rustiarini (2008), yang menyatakan bahwa variabel Corporate governance 

berpengaruh signifikan terhadap CSR dengan nilai perusahaan. Artinya kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan institusional yang dapat menambah hubungan antara CSR 

terhadap nilai perusahaan. 

Pernyataan tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurlela 

dan Islahuddin (2006) yang menyatakan bahwa  variabel kepemilikan manajemen gagal 

menjadi variabel moderating dalam hubungan antara CSR dengan nilai perusahaan. 

Artinya kepemilikan manajemen di Indonesia masih bukan hal yang dapat mendorong 

laporan tanggung jawab sosial perusahaan karena masih sedikitnya presentase 

kepemilikan manajemen di dalam suatu perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan replikasi  dari penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Nurlela dan Islahuddin (2006). Perbedaan yang 

dilakukan di penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah (1) 

penelitian sebelumnya menggunakan variabel independenCorporate Social 

Responsibility (CSR) dan variabel dependen nilai perusahaan, sedangkan dalam 

penelitian ini penulis masih menggunakan variabel independen dan dependen yang sama, 

yaitu Corporate Social Responsibility dan nilai perusahaan; (2) penelitian sebelumnya 

menggunakan variabel moderating, berupa kepemilikan manajemen dan tipe industri, 

sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel moderating, yaitu 

kepemilikan manajemen dan  kepemilikan institusional. Adanya variabel kepemilikan 

manajemen dan kepemilikan institusi digunakan sebagai besarnya kepemilikan yang 

dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan dapat meningkatkan hubungan antara CSR 

dengan nilai perusahaan. (3) periode pengambilan data dalam penelitian sebelumnya 

adalah tahun 2006. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan data dengan 
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periode lebih lama dan terkini yaitu tahun 2007 sampai tahun 2013. (4) objek penelitian 

sebelumnya menggunakan laporan tahunan perusahaan publik yang tercatat di BEI tahun 

2006, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan laporan tahunan perusahaan 

publik yang listing di BEI tahun 2007 sampai tahun 2013. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan dengan Struktur Kepemilikan sebagai 

Variabel Moderating" 

1.2  Rumusan Masalah 

Masalah yang dikaji di penelitian ini adalah mengenai pengaruh  Corporate 

Social responsibility terhadap nilai perusahaan, maka berdasarkan uraian diatas 

permasalahan yang akan diteliti adalah : 

1. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah kepemilikan manajemen dan kepemilikan institusional merupakan 

variabel moderasi antara Corporate Social Responsibility terhadadap nilai 

perusahaan? 

1.3  Tujuan penelitian 

 Berdasaran rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. Mengevaluasi apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Mengevaluasi apakah kepemilikan manajemen dan kepemilikan institusional 

merupakan variabel moderasi antara Corporate Social Responsibility terhadadap 

nilai perusahaan. 
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1.4  Pembatasan Masalah 

 Terdapat pembatasan masalah pada penelitian ini, di mana terdapat keterbatasan 

peneliti yang mengakibatkan masalah yang telah diidentifikasi tidak dapat diteliti secara 

keseluruhan. Pembatasan masalah tersebut dirincikan sebagai berikut : 

1. Objek penelitian digunakan hanya pada perbankan umum konvensional. 

2. Penilaian atas objek penelitian ini di nilai hanya berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari kondisi perusahaan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2013. 

3. Kondisi perusahaan yang dimaksud ialah kondisi perbankan yang mempunyai 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusi dan mengungkapan aktivitas 

tanggung jawab sosial perusahaan. 

4. Objek pada penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan perbankan 

yang telah di audit dari tahun 2007 sampai dengan 2013 dan tercatat di Bursa 

efek Indonesia pada situs resmi Bursa Efek Jakarta, yaitu http://idx.co.id. 

1.5  Manfaat Penelitian  

 Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Menyediakan informasi yang berkaitan dengan kepemilikan manajemen, 

kepemilikan institusional, nilai perusahaan serta pengungkapan tanggung jawab 

perusahaan dapat digunakan untuk penelitian para akademisi dan praktisi 

dibidang akuntansi di masa yang akan datang 

2. Diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan teori, terutama yang 

berkaitan dengan praktik pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan 

3. Bagi masyarakat, menambah koleksi perbendaharaan kepustakaan yang berguna 

sebagai informasi tambahan dengan tujuan melakukan penelitian selanjutnya. 
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1.6   Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini secara garis besar terdiri dari 5 (lima) bab 

utama, yaitu : 

BAB I  :  Pendahuluan 

Bab ini memberikan gambaran latar belakang yang memuat fokus 

permasalahan mengenai pengaruh pengungkapan corporate social 

responsibility terhadap nilai perusahaan dengan struktur kepemilikan 

sebagai variabel moderating, dan memberikan pembatasan masalah terkait 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB II : Landasan Teori 

Bab ini meninjau teori-teori dari permasalahan yang diteliti yang 

berkaitan dengan pengaruh pengungkapan corporate social responsibility 

terhadap nilai perusahaan dengan struktur kepemilikan sebagai variabel 

moderating melalui sumber pustaka buku dan referensi lainya. Selain itu, 

bab ini melakukan rangkuman dari hasil tinjauan yang berkaitan dengan 

tema materi pembahasan skripsi yang telah dilakukan sebelumnya, serta 

menyajikan kerangka pemikiran, dan hipotesis yang akan diteliti di 

penelitian ini. 

BAB III : Metodologi Penelitian 

Bab ini menjelaskan secara terperinci variabel independen: corporate 

social responsibility, variabel dependen: nilai perusahaan, variabel 

moderating: kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial, Serta objek 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan 
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keuangan tahunan perbankan selama 2007 sampai 2013 di Bursa Efek 

Indonesia, dengan menggunakan metode pengumpulan data purposive 

sampling, pengolahan data, dan metode analisis data. 

BAB IV: Analisis dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan gambaran umum objek penelitian berupa seluruh 

perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2007-2013, kemudian menguji data dengan menggunakan uji 

asumsi klasik sebelum melakukan analisis data. Serta melakukan 

pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t dan uji f. 

BAB V: Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan menggambarkan 

seluruh fokus permasalahan dari hasil yang didapat dalam penelitian, serta 

keterbatasan penelitian dan memberikan saran-saran untuk penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Teori Agensi 

 Teori agensi adalah teori yang menjelaskan dan memprediksi reaksi dari agen 

(manajer) dan principal (pemegang saham atau debitur). Teori ini mengasumsikan bahwa 

antara agen dan prinsipal sama-sama ingin memaksimalkan kepuasan mereka (nilai 

keuntungan yang diperoleh) dimana kedua kepentingan mereka tidak selalu selaras. 

(Godfrey, 2010;503). Sedangkan menurut (Schroeder, 2011;124) teori agensi 

didefinisikan sebagai hubungan konsesual antara manajer dengan pemegang saham. 

 Teori agensi menurut Jensen and Meckling (1967) adalah sebuah kontrak antara 

manajer dengan pemilik. Agar hubungan kontraktual dapat berjalan dengan lancar, 

pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan kepada manajer. Perencanaan kontrak 

yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemilik tersebut adalah inti 

dari agensi teori. Tetapi menciptakan kontrak yang tepat untuk keinginan antara pemilik 

dan manajer merupakan hal yang sulit direalisasikan, sehingga investor diwajibkan 

memberi hak pengendalian residual kepada manajer yaitu adalah hak untuk membuat 

keputusan dalam kondisi tertentu yang sebelumnya tidak terlibat dalam kontrak. 

 Teori agensi ada karena pemilik tidak memiliki keahlian atau pelatihan dalam 

mengelola perusahaan sendiri yang tersebar di berbagai daerah dan dunia, akibatnya 

pemegang saham harus memperkerjakan seseorang untuk mewakili mereka yang 

dipercayakan dalam melakukan pengambilan keputusan untuk perusahaan (Schroeder, 

2011;124). 
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 Di dalam teori keagenan, agen dan pemilik modal selalu berusaha untuk 

memaksimalkan nilai kepuasan mereka dan tidak ada alasan yang cukup masuk akal jika 

agen akan selalu bekerja untuk kepentingan pemilik modal. Masalah teori agensi yang 

timbul adalah masalah yang mendorong agen untuk bersikap seolah-olah ia sedang 

memaksimalkan kesejahteraan dari pemilik modal. Sebagai contoh, di mana agen adalah 

manajer perusahaan, manajer memilih untuk meningkatkan penghasilannya dengan 

penggunaan mobil perusahaan, akun biaya, atau ukuran pembayaran bonus dengan 

mengorbankan para pemegang saham (Schroeder, 2011:124). 

Masalah keagenan, pada akhirnya menimbulkan biaya agensi. Pada tingkat yang 

paling umum, biaya agensi adalah setara dolar dari penurunan kesejahteraan yang 

dialami oleh prinsipal karena perbedaan dari pemegang saham dan kepentingan agen. 

Jensen dan Meckeling membagi biaya agensi menjadi tiga, yaitu : 

 Biaya pemantauan 

 Biaya obligasi 

 Kerugian sisa 

Biaya monitoring adalah biaya yang dikeluarkan oleh principal untuk 

mengawasi, mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku agen. Contoh dari biaya 

pemantauan adalah biaya audit, biaya penetapan rencana kompensasi manajemen, 

batasan anggaran, aturan operasi. Demikian juga ketika terjadi kontrak hutang, manajer 

(saat ini bertindak atas nama pemegang saham) adalah pemberi pinjaman. Semakin besar 

resiko dalam meminjamkan dana, maka pemberi pinjaman semakin ingin untuk 

melakukan pemantauan kinerja perusahaan mereka dalam berinvestasi dengan 

menyediakan utang. Jika ada perlindungan harga, agen akhirnya dapat menanggung 
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biaya monitoring yang terkait dengan kontrak. Oleh karena itu, agen cenderung 

membentuk mekanisme untuk menjamin mereka akan berperilaku untuk kepentingan 

pemegang saham, atau untuk menjamin mereka akan memberikan kompensasi pemegang 

saham jika mereka bertindak dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan 

pemegang saham. Agen akan siap untuk mengeluarkan biaya obligasi hanya sebatas 

bahwa mengurangi biaya pemantauan yang mereka tanggung. (Godfrey, 2010;363) 

Meskipun sudah terdapat biaya pemantauan dan obligasi, hal itu masih 

menunjukkan bahwa kepentingan agen tetap tidak akan sesuai persis dengan kepentingan 

para pemegang saham. Selanjutnya, agen kemungkinan akan membuat beberapa 

keputusan yang tidak sepenuhnya untuk kepentingan pemegang saham. Contoh 

misalnya, manajer mungkin mengubah akun untuk memaksimalkan bonusnya. Dengan 

demikian, nilai bersih dari output agen berkurang dari pada jika kepentingan agen benar–

benar disesuaikan dengan kepentingan principal. (Godfrey, 2010;363) 

Dalam bentuk efisien kuat jika ada informasi manajemen dan pemegang saham, 

agen akan bertindak mengenai insentif dan peluang bertentangan dengan kepentingan 

pelaku. Pemegang saham akan melindungi harga dalam keadaan tertentu. Karena biaya 

yang ditanggung oleh agen termasuk biaya perlindungan harga (agen menerima gaji 

kurang daripada seharusnya mereka), agen memiliki insentif untuk obligasi untuk 

kepentingan pemegang saham dan menanggung biaya pemantauan perilaku. Insentif ini 

meningkat oleh kenyataan bahwa, di samping perlindungan harga, prinsip dapat menetap 

dengan agen untuk perilaku disfungsional. Dalam berbagai bentuk pemerintahan, semua 

perilaku disfungsional agen tidak akan dihapuskan, karena mekanisme ikatan beroperasi 

pada biaya dan agen akan menanggung ini hanya sampai ke titik di mana biaya marjinal 
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melakukan hal sama dengan keuntungan marjinal. Pada kenyataan daya tarik teori 

keagenan terletak pada mekanisme obligasi dan pemantauan sebagai atribut peran 

akuntansi yang berkaitan peran pengelolaan akuntansi yang tradisional. (Godfrey, 

2010;363 ). 

Biaya monitoring bisa diperkecil dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak 

manajer, karena dengan adanya kepemilikan atas saham tersebut pihak manajer berfungsi 

sebagai agent dan principal, sehingga diharapkan manajer tidak akan bertindak hanya 

untuk memaksimalkan bonus yang dicapai tetapi juga akan berusaha untuk 

meningkatkan harga saham yang dimilikinya. Selain itu terdapat juga kepemilikan saham 

oleh institusi, yang dapat diartikan bahwa saham dimiliki oleh lembaga lain yang sama-

sama berkompeten dalam melakukan pengawasan, sehingga diharapkan pengawasan 

yang lebih baik oleh lembaga institusi akan mengurangi kepentingan manajer. 

2.1.2 Teori Sinyal 

 Menurut Godfrey (2010;375) teori sinyal adalah ketika perusahaan 

mengharapkan manajer dapat meningkatkan pertumbuhan yang tinggi di masa depan, 

maka mereka akan mencoba untuk memberi sinyal  kepada investor melalui akun. 

Manajer dari perusahaan lain yang berkinerja baik akan mendapat insentif yang sama, 

dan manajer dari perusahaan dengan berita yang netral akan memiliki insentif untuk 

melaporkan berita positif sehingga mereka tidak dicurigai memiliki hasil yang buruk, 

sedangkan manajer perusahaan dengan kabar buruk akan memiliki insentif untuk tidak 

melaporkan. Namun, mereka juga akan memiliki insentif untuk melaporkan berita buruk 

mereka, untuk menjaga kredibilitas di pasar yang efektif di mana sahamnya 

diperdagangkan. Dengan asumsi insentif ini untuk sinyal informasi ke pasar modal, 
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menandakan teori memprediksi bahwa perusahaan akan mengungkapkan informasi lebih 

dari yang diminta.  

Konsekuensi logis dari teori signaling adalah bahwa ada insentif bagi semua 

manajer untuk menerima sinyal dengan harapan keuntungan masa depan, karena jika 

investor percaya akan sinyal tersebut, harga saham akan meningkat dan para pemegang 

saham (dan manajer bertindak untuk kepentingan mereka) akan mendapatkan 

keuntungan. Penelitian insentif signaling termasuk studi yang menyelidiki mengapa 

perusahaan secara sukarela mengungkapkan berita buruk, mengurangi dividen dan 

peningkatan dividen, pendapatan dan merevaluasi serta  merusak aset, dan mengakui aset 

internal yang dihasilkan (Godfrey, 2010;376). 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya ketidakseimbangan 

antara informasi yang dimiliki oleh pihak manajemen dengan pemegang saham, sehingga 

hanya akan ada sedikit pihak yang dapat mengambil keuntungan dari hal tersebut. Sinyal 

yang diberikan oleh perusahaan dapat diberikan melalui berbagai cara, salah satunya 

adalah dengan menampilkan informasi mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) 

yang disajikan dalam laporan keuangan. Adanya pengungkapan CSR tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan nilai perusahaan karena kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan 

berjalan tidak hanya mementingkan perusahaan itu sendiri tetapi juga untuk masyarakat. 

2.1.3 Corporate Social Responsibility (CSR)  

Saat ini, isu polusi, penyusutan sumber daya, dan limbah yang dihasilkan oleh 

perusahaan dalam aktifitasnya telah melahirkan akuntansi sosial ekonomi yang 

merupakan suatu hasil dari upaya untuk mengakomodasi kebutuhan perusahaan dalam 

melakukan pertanggung jawaban sosial kepada masyarakat. Dari sudut pandang 
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ekonomi, perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut akan 

memberikan manfaat bagi perusahaan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan 

tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (mandatory 

disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). 

Salah satu jenis informasi pengungkapan sukarela adalah yang sering diminta 

untuk diungkapkan perusahaan saat ini adalah informasi tentang tanggung jawab sosial 

perusahaan. Menurut Guthrie dan Mathew (1985) dalam Sembiring (2005), tanggung 

jawab sosial perusahaan adalah ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan yang 

berkaitan dengan interaksi antara entitas dengan lingkungan fisik dan lingkungan 

sosialnya, yang dalam pelaporan perusahaan dapat dibuat dalam laporan tahunan 

perusahaan atau laporan sosial terpisah. 

 Menurut Godfrey (2010:70)  dengan mengambil pandangan yang luas dari tata 

kelola perusahaan dan menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility mengacu 

pada struktur, proses dan lembaga-lembaga di dalam dan di sekitar dan organisasi yang 

mengalokasikan kekuasaan dan sumber daya kontrol di antara partisipasi.  

 Menurut ISO 26000 Corporate Social Responsibility adalah tanggung jawab 

sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-

kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku 

transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan 

masyarakat, memperhatikan kepentingan dari pemegang saham, sejalan dengan hukum 

yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional. 

ISO 26000 Guidance Standard on Social responsibility yang secara konsisten 

mengembangkan tanggung jawab sosial mencakup 7 isu pokok yaitu: 
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1. Pengembangan Masyarakat 

2. Konsumen  

3. Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat 

4. Lingkungan  

5. Ketenagakerjaan  

6. Hak asasi manusia 

7. Organizational Governance (governance organisasi) 

 Penelitian ini mengidentifikasikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial 

perusahaan, seperti yang dilakukan oleh Sembiring (2008), yang terdiri dari :  

1. Lingkungan, meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan 

terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan pengungkapan lain yang 

berkaitan dengan lingkungan.  

2. Energi, meliputi konservasi energi, efisiensi energi.  

3. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, meliputi mengurangi polusi di lingkungan 

kerja, dan peraturan standart kesehatan dan keselamatan kerja. 

4. lain-lain tentang tenaga kerja, meliputi pemberdayaan terhadap minoritas dan 

perempuan, dukungan terhadap usaha minoritas, tanggung jawab sosial. 

5. Sumber daya manusia, meliputi aktivitas di dalam suatu komunitas, dalam kaitan 

dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan seni.  

6. Produk, meliputi keamanan, pengurangan polusi. 

2.1.4 Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan 

 Setiap entitas mempunyai tujuan utama untuk mencapai laba yang diinginkan dan 

memenuhi kepentingan pemegang saham selain itu juga berkewajiban untuk melakukan 
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tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar yang perlu diungkapkan dalam 

laporan akuntansi. Aturan tentang pencatatan pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan tertuang di Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 

2009) paragraph kedua belas: 

 Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai 

lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi 

industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi 

industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang 

memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar 

Akuntansi Keuangan. 

 Saat ini, Bapepam sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi pelaksana 

pasar modal dan lembaga keuangan di Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan 

mengenai pengungkapan yang harus diungkapkan oleh perusahaan-perusahaan yang 

telah go public. Perusahaan dalam hal ini dapat melakukan pengungkapan yang sesuai 

dengan ketentuan yang ditulis oleh Bapepam (mandatory disclosure) ataupun dengan 

pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). 

 Pemerintah melalui keputusan ketua Bapepam No: kep-134/BL/2006 mengatur 

tentang pengungkapan informasi dalam laporan keuangan tahunan perusahaan di 

Indonesia. Pengungkapan yang diatur oleh lembaga pemerintah maupun lembaga 

professional merupakan kewajiban yang harus dipatuhi bagi perusahaan yang telah go 

public. Dengan tujuan untuk melindungi kepentingan para investor dan debitur dari 

ketidakseimbangan informasi antara investor dan debitur dengan manajemen karena 

adanya kepentingan manajemen. 
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Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai 

lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi 

industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi 

industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang 

memegang peranan penting.Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar 

Akuntansi Keuangan. 

2.1.5 Corporate Governance 

 Corporate governance adalah sistem tata kelola di dalam perusahaan yang 

menghubungkan partisipan untuk menentukan kinerja dan arah perusahaan (FCGI, 

2001). Dengan adanya CG yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan, yang sesuai dengan tujuan utama CG yaitu meningkatkan nilai bagi 

stakeholder, Menurut IICG (2009),  good corporate governance adalah struktur, sistem 

dan proses yang digunakan oleh seluruh bagian dari perusahaan sebagai salah satu cara 

untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang, dengan memperhatikan 

kepentingan lainya berdasarkan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. 

 Menurut Pedoman Umum Good Corporate Governance(2006), ada asas GCG 

yang wajib di ikuti untuk setiap perusahaan, sebagai berikut : 

1. Transparansi 

 Perusahaan harus menyediakan informasi secara material dan relevan, 

agar dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan, dalam menjaga 

obyektivitas perusahaan. 
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2. Akuntabilitas 

 Untuk memperhitungkan kepentingan perusahaan dan perusahaan lain, 

maka perusahaan wajib mempertanggung jawabkan hasil kinerja perusahaan 

secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan.  

3. Responsibilitas 

 Untuk melaksanakan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan 

lingkungan dalam jangka panjang, perusahaan harus mematuhi peraturan 

perundang-undangan dalam melaksanakan tanggung jawab. 

4. Independensi 

 Untuk menghindari adanya  intervensi dan saling mendominasi antar 

perusahaan, perusahaan yang dikelola harus mengikuti asas GCG secara 

independen. 

5. Kewajaran dan Kesetaraan. 

 Untuk mengikuti asas kewajaran dan kesetaraan, Perusahaan harus 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. 

 Good Corporate Governance dianggap mempunyai pengaruh yang lebih baik 

untuk mencegah adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lainya. Hal tersebut dikarenakan GCG dianggap sebagai suatu tata kelola 

perusahaan yang memiliki asas untuk mengatur tata kelola setiap perusahaan, sehingga 

kemungkinan setiap perusahaan dalam membuat memanipulasi laporan keuangan akan 

semakin berkurang karena adanya GCG diajalankan oleh perusahaan dilakukan akan 

semakin ketat demi mengurangi adanya kecurangan. Adanya Good Corporate 

Governance diharapkan dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena dianggap dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. 
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2.1.5.1 Kepemilikan Institusional  

 Kepemilikan institusional adalah kepemilikan oleh lembaga, seperti asuransi, 

bank atau institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam 

memonitor manajemen dan dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih 

optimal. (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional memiliki peran yang sangat penting 

dalam meminimalisasi konflik yang terjadi antara agen dan principal. Keberadaan 

investor institusional dianggap dapat menjadi pengawas yang efektif dalam setiap 

keputusan yang dibuat oleh manajer. Hal tersebut disebabkan karena investor 

institusional terlibat langsung dalam pengambilan keputusan perusahaan yang strategis, 

sehingga tidak mudah percaya pada tindakan yang dikhawatirkan oleh principal (Jensen 

dan Meckling, 1976). 

 Kepemilikan institusional dianggap mempunyai pengaruh yang lebih baik dalam 

mencegah terjadinya manajemen laba dibandingkan dengan kepemilikan individual. Hal 

tersebut dikarenakan kepemilikan institusional dianggap sebagai lembaga yang lebih 

profesional dalam mengelola investasi yang dimilikinya, sehingga kemungkinan 

perusahaan dalam memanipulasi laporan keuangan akan semakin berkurang karena 

tingkat pengawasan yang dilakukan akan semakin ketat demi mengurangi adanya 

kecurangan. Adanya kepemilikan institusional diharapkan dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan karena dianggap lebih efektif dalam melakukan pengawasan. 

2.1.5.2 Kepemilikan Manajerial 

  Berdasarkan teori keagenan, adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan 

pemegang saham mengkibatkan konflik yang disebut agency conflict. Konflik 

Kepentingan yang terjadi  menyebabkan pentingnya untuk menerapkan suatu cara untuk 

melindungi pemegang saham (Jensen and meckling,1976). Ketika kepemilikan saham 
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oleh manajerial rendah maka akan ada kemungkinan bahwa perilaku oppurtunistic 

manajer akan meningkat, dengan adanya kepemilikan manajemen dalam saham 

perusahaan tersebut maka diharapkan dapat menyeimbangkan perbedaan kepentingan 

yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham lainya, sehingga permasalahan 

antara agen dan prinsipal diharapkan dapat berkurang sampai hilang apabila seorang 

manajer sekaligus sebagai pemegang saham. Morck, Shleifer dan Vishny (dalam 

Siallagan dan Machfoedz, (2006) mengungkapkan adanya hubungan linear dalam 

hubungan kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan dari level antara 0-5% 

dan berhubngan negatif pada level 5-20%, berhubungan positif 25-50% dan berhubungan 

negatif pada level >50%. 

2.1.6 Nilai Perusahaan 

 Menurut Nurlela (2008), nilai perusahaan menggambarkan bagaimana reaksi 

pasar saham terhadap perusahaan. Semakin besar nilai perusahaan yang merupakan nilai 

pemegang saham, maka mencerminkan public telah menilai harga saham perusahaan 

diatas nilai bukunya. Nilai tersebut mengalami apresiasi jika harga saham di pasar diatas 

nilai buku saham per lembar. Sebaliknya jika harga saham di pasar dibawah nilai buku 

saham per lembar maka nilai saham mengalami depresiasi. 

Penelitian ini menggunakan ukuran nilai perusahaan dengan menggunakan nilai 

pasar saham terhadap nilai buku saham. Harga saham perusahaan merupakan reaksi 

pasar terhadap keseluruhan kondisi perusahaan yang juga merupakan cerminan nilai 

pemegang saham dalam bentuk harga saham. Karena, nilai perusahaan dapat 

memberikan keuntungan bagi pemegang saham jika harga saham meningkat. Semakin 

tinggi harga saham, maka semakin besar juga keuntungan yang diperoleh investor, jika 
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investor merasa diuntungkan maka niat investor terhadap permintaan saham akan 

semakin meningkat dan menyebabkan nilai perusahaan juga meningkat. 

Rasio yang digunakan dalam mengukur nilai perusahaan adalah rasio Tobin’s Q. 

Rasio ini diangap paling baik karena semua unsur hutang dan modal saham dimasukan 

dalam perhitungan. Modal saham di rasio ini tidak hanya saham biasa, tetapi juga ekuitas 

perusahaan dan seluruh asset perusahaan. Dengan memasukan seluruh asset milik 

perusahaan maka perusahaan tidak hanya berfokus pada investor dalam bentuk saham 

tetapi juga untuk kreditur. Artinya semakin besar nilai Tobin’s Q maka menunjukkan 

bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Terdapat berbagai macam penelitian terdahulu yang membahas tentang CSR 

dalam mempengaruhi nilai perusahaan, dan beberapa variabel moderating yang dapat 

mempengaruhi kedua hubungan tersebut, seperti penelitian yang dilakukan Nurlela dan 

Islahuddin (2008), menguji pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai 

perusahaan dengan persentase kepemilikan manajemen sebagai variabel moderating. 

Variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari, variabel independen  

berupa : Corporate Social Responsibilty, variabel moderating adalah kepemilikan 

manajemen, dan variabel dependen yang digunakan adalah nilai perusahaan. Penelitian 

dilakukan terhadap 41 perusahaan di sektor non keuangan yang terdaftar di BEI selama 

tahun 2005. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerapan  Corporate 

Social Responsibility di dalam sebuah perusahaan bukan merupakan faktor yang dapat 

menentukan seberapa baik nilai perusahaan, hal ini disebabkan karena pada tahun 2005 

banyak perusahaan yang kualitas pengungkapan laporan tanggung jawab sosialnya masih 

rendah dan masih belum mengikuti standar yang dikeluarkan oleh GRI. Sedangkan 
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hubungan prosentase kepemilikan manajemen dengan nilai perusahaan ternyata 

berhubungan positif, yang artinya kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi jalannya 

perusahaan yang akhirnya dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan dapat 

memaksimalisasi nilai perusahaan tersebut. Sedangkan prosentase kepemilikan 

manajemen dalam penelitian ini tidak dapat bertindak sebagai variabel moderating dalam 

hubungan antara CSR dan nilai perusahaan. 

 Rustiarini (2008), melakukan pengujian terhadap Corporate governance pada 

hubungan Corporate Social Responsibility. Pengujian dilakukan  dengan menggunakan 

40 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2008. Variabel yang diteliti pada 

penelitian ini terdiri dari, variabel dependen berupa : nilai perusahaan. Sedangkan 

variabel independen berupa : Corporate Social Responsibility, dan  variabel kontrol yang 

digunakan  pada penelitian ini adalah Corporate Governance, yang terdiri dari 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusi, komisaris independen, dan kepemilikan 

anggota komite audit. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa, Corporate Social responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan, (2) 

Corporate Governance memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, (3) Corporate 

Governance  berpengaruh terhadap Corporate Social responsiblity dan nilai perusahaan. 

 Yisau (2012), melakukan pengujian hubungan antara corporate social 

responsibility dengan profitabilitas perusahaan. Pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan sampel laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan antara tahun 

1999 sampai 2008 yang dipilih secara acak. Variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa laba setelah pajak dan variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa Corporate Social Responsibility yang dikur menggunakan 

banyaknya investasi yang dikeluarkan perusahaan untuk kegitan Corporate Social 
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Responsibility. Hasil yang didapat pada penelitian tersebut menyimpulkan adanya 

hubungan negatif antara ukuran kinerja perusahaan dengan laba setelah pajak dan 

investasi dalam tanggung jawab sosial. 

 Klapper,L.F,and Love,I, (2002), melakukan pengujian terhadap corporate 

governance, investor protection, and performance in emerging market. Pengujian 

dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 495 perusahaan di 25 negara berkembang 

dan18 sektor. Penelitian ini menggunakan 3 model, yang pertama untuk menentukan 

nilai GCG lalu dengan adanya nilai GCG tersebut muncul lah 2 model penelitian baru 

untuk mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan variabel dependen berupa 

tobinsq dan ROA. untuk model pertama variabel dependen berupa CG yang diukur 

dengan CLSA firm level corporate governance ranking dan variabel independen yang 

terdiri dari ukuran perusahaan yang dilambangkan dengan  log(salesUS), rata-rata 3 

tahun pertumbuhan tingkat penjualan dari penjualan (SalesGR), Rasio 3 tahun rata-rata 

aset tetap terhadap penjualan yang dilambangkan dengan (K/S), variabel dummy untuk 

perusahaan yang terdaftar di US diberi nilai 1, dan diluar US diberi nilai 0, 

dilambangkan dengan (ADR), International Country Risk Guide (2000) dilambangkan 

dengan (Judificial Eficiency), penjumlahan dari variabel dummy mengidentifikasi  

1lembar atau 1 suara, surat kuasa, saham yang di blokir, komulatif suara, hak premtif, 

kaum minoritas, dan persentasi saham yang ditarik oleh ESM. Yang menghasilkan 

SalesGR, ADR, Judicial eficiency, bernilai signifikan positif, sedangkan variabel lain 

signifikan negatif. Model kedua menghitung CG terhadap kinerja pasar yang dirumuskan 

dengan TobinsQ, dengan variabel independen yang terdiri dari intercept, 

governance,sales GR, log(salesUS), K/S, Country dummies. Berdasarkan pada model 

kedua ini menghasilkan kesimpulan bahwa governance, log sales signifikan positif, 
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sedangkan variabel lain signifikan negatif. Model ketiga dengan menggunakan variabel 

dependen ROA, dan variabel independen yang sama dengan model kedua, menghasilkan 

kesimpulan bahwa variabel governance, sales GR signifikan positif. Sedangkan variabel 

lain signifikan negatif. 

 Sembiring (2008), melakukan pengujian untuk mengkaji beberapa faktor penentu 

dalam pengungkapan CSR di perusahaan indonesia, pengungkapan CSR terdiri dari 

lingkungan, energi, kesehatan dan keamanan karyawan, tunjangan lain, produk, 

keterlibatan masyarakat, dan umum. Objek penelitian ini adalah 78 perusahaan yang 

terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan, variabel independen berupa size, profitabilitas, 

profile, ukuran dewan komisaris, dan leverage. Hasil yang didapat dari penelitian ini 

bahwa size perusahaan, profile  ̧ ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap 

penggungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini menunjukan dukungan 

Cowen et, al., (1987) dalam Sembiring (2008), menyatakan perusahaan bahwa 

perusaahan melakukan aktivitas  terhadap masyarakat, dan memiliki lebih banyak 

pemegang saham yang terkait dengan program tanggung jawab sosial perusahaan maka 

laporan tahunan menjadi alat yang efisien dalam menyebarkan informasi tersebut. 

Sedangkan hasil penelitian tidak berpengaruh pada profitabilitas dan leverage 

 Gyves and O'Higgins (2008) melakukan pengujian untuk menyelidiki manfaat 

yang timbul dari pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai 

perusahaan, serta masyarakat, dan stakeholder. Pengujian ini dilakukan dengan 

melakukan wawancara dengan manajer senior dari 6 perusahaan anggota  Business in 

the Community Ireland. Perusahaan yang melakukan CSR yang bersifat sukarela 
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menghasilkan keuntungan perusahaan yang berkelanjutan yang berarti kegiatan CSR 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Judul dan peneliti Sampel 

penelitian 

Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Corporate 

governance pada 

hubungan corporate 

social responsibility  dan 

nilai perusahaan. 

 

Ni Wayan Rustiarini 

(2008) 

40 perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

tahun 2008 

Dependen : 

● nilai perusahaan 

Independen : 

●Corporate Social 

Responsibility 

Modertaing : 

● Corporate 

governance, terdiri :  

1. kepemilikan 

manajerial 

2. kepemelikan 

institusi 

3. komisaris 

independen 

4. anggota komite 

audit. 

Secara parsial 

Corporate Social 

Responsibility dan 

Corporate 

Governance 

berpengaruh 

terhadap Nilai 

Perusahaan. 

Corporate 

Governance 

merupakan 

variabel moderasi 

antara hubungan 

Corporate Social 

Responsibility dan 

nilai perusahaan. 

2. Pengaruh Corporate 

Social Responsibility 

Terhadap Nilai 

Perusahaan dengan 

Prosentase Kepemilikan 

Manajemen Sebagai 

Variabel Moderating 

(Studi Empiris Pada 

Perusahaan Yang 

Terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta). 

Rika Nurlela dan 

Islahuddin,2008) 

41 perusahaan di 

sektor non 

keuangan yang 

terdaftar di BEJ 

tahun 2005 

 

Dependen : 

nilai perusahaan 

Independen : 

Corporate Social 

Responsibilty 

 

Moderating : 

1.kepemilikan  

manajemen 

2.tipe industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara parsial 

kepemilikan 

manajemen 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan, 

Corporate Social 

Responsibility dan 

tipe industri tidak 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Variabel 

kepemilikan 

manajemen 

merupakan 

variabel moderasi 

antara Corporate 

Social 

Responsibility 

dengan nilai 

perusahaan 
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No Judul dan peneliti Sampel 

penelitian 

Variabel penelitian Hasil Penelitian 

3 Corporate Governance, 

Investor Protection, and 

Performance in 

Emerging .Market 

(Klapper,L.F,and Love,I, 

2002) 

Data diperoleh 

dari Credit 

Lyonnais 

Securities Asia 

(CLSA, sebanyak 

495 perusahaan di 

25 negara 

berkembang 

dan18 sektor 

Dependen : 

1.CG 

2. Kinerja 

perusahaan yang 

diukur dengan ROA 

3. Kinerja 

perusahaan yang 

diukur dengan 

Tobins-Q 

Independen : 

1.log(salesUS) 

2. salesGR 

3. K/S 

4. ADR 

5. judificial 

efficiency 

6.Intercept 

7.Governance 

8.Country Dummy 

Model pertama 

menghasilkan 

kesimpulan bahwa 

Sales GR, ADR, 

Judifficial 

Efficiency 

berpengaruh 

terhadap CG. 

Model kedua 

menghasilkan 

kesimpulan bahwa 

Log(SalesUS) dan 

Governance 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

perusahaan yang 

diukur dengan 

Tobins-Q. 

Model ketiga 

menghasilkan 

kesimpulan bahwa 

Sales GR dan 

Governance 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

perusahaan yang 

diukur 

menggunakan 

ROA.  

4 The Impact of Corporate 

Social Responsibility on 

Firms' Profitability in 

Nigeria. 

(yisau,2012) 

memilih 

perusahaan secara 

acak yang 

membuat laporan 

tahunan dan 

laporan keuangan 

pada tahun 1998 - 

2008 

Dependen : 

Laba setelah pajak. 

Independen : 

Corporate Social 

Responsibility. 

Laba setelah pajak 

berpengaruh 

negatif terhadap 

Corporate Social 

Responsibility 

yang diukur 

dengan investasi 

dalam tanggung 

jawab sosial. 

5 Karakteristik Perusahaan 

dan Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial: 

Studi empiris pada 

perusahaan yang tercatat 

di BEI. 

(Eddy Rismanda 

Sembiring, 2005) 

78 perusahaan 

yang tercatat di 

bursa efek jakarta 

(BEJ) dan tercatat 

di indonesian 

Market directory 

2002 

Dependen : 

Pengungkapan 

tanggung jawab 

sosial perusahaan. 

Independen : 

1.Size, 

2.Profitabilitas 

3.Profile 

Size, Profile, dan 

ukuran dewan 

komisaris 

berpengaruh 

terhadap 

pengungkapan 

CSR. 
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No Judul dan peneliti Sampel 

penelitian 

Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

   4.Ukuran dewan 

komisaris 

5.Leverage. 

 

6 Corporate Social 

Responsibility: an 

avenue for sustainable 

benefit for society and 

the firm? 

(Gyves and O'Higgings, 

2008) 

Melakukan 

interview dengan 

manajer senior 

dari 6 perusahaan 

anggota  Business 

in the Community 

Ireland 

Independen :  

Pengungkapan CSR 

Dependen : 

Nilai perusahaan. 

Perusahaan yang 

melakukan 

pengungkapan 

CSR secara 

sukarela dapat 

menghasilkan 

keuntungan yang 

berkelanjutan. 

Artinya CSR 

dapat 

meningkatkan 

nilai perusahaan 

 

 

2.3  Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran penelitian ini tersaji pada gambar 2.3.1 yang merupakan 

hasil dari pengkajian terhadap penelitian terdahulu yang membahas mengenai 

Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional, dan Corporate Social 

Responsibility terhadap Nilai Perusahaan. Variabel independen dalam penelitian ini 

hanya terdapat satu variabel, yaitu Corporate Social Responsibility dan terdapat dua 

variabel moderating yaitu kepemilikan manajemen dan kepemilikan institusional. Kedua 

variabel tersebut menunjukan hubungan yang ingin diuji terhadap variabel dependen, 

yaitu Nilai Perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat digambarkan kerangka 

penelitian yang dibuat adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan ragam teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dibuatlah hipotesis 

penelitian sebagai berikut:  

2.4.1 Hubungan Corporate Social Responsibility pada Nilai perusahaan 

 Tujuan utama dari didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk meningkatkan 

nilai perusahaan. Dengan adanya praktik CSR, diharapkan nilai perusahaan akan dinilai 

baik oleh investor. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang 

hubungan CSR terhadap nilai perusahaan yang menghasilkan hasil yang tidak konsisten. 

Ada tiga penelitian yang memberikan hubungan yang positif antara CSR dengan nilai 

perusahaan, seperti penelitian oleh Adnantara (2011), memberikan hasil bahwa CSR 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahan, hal tersebut mengindikasikan 

bahwa dengan adanya pengungkapan CSR maka investor akan memberikan respon 

positif kepada perusahaan sehingga akan semakin banyak investor yang mau berinvestasi 

pada perusahaan tersebut dan menyebabkan meningingkatnya nilai perusahaan.  

Penelitian tersebut juga didukung oleh Hackson dan Milne (1996) dalam penelitian 

Corporate Social 

Responsibility 

(CSR) 

Kepemilikan Manajerial  (MO) 

Kepemilikan Institusional  (IO) 

 

Nilai Perusahaan 

(TobinsQ) 
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Adnantara (2011), yang mengungkapkan bahwa secara tidak langsung, CSR  

menjembatani hubungan antara kepemilikan institusional dan kepemilikan publik 

terhadap nilai perusahaan. 

 Penelitian kedua adalah penelitian oleh Gunawan (2008) yang memberikan 

kesimpulan bahwa CSR berhubungan positif terhadap Nilai perusahaan. Berdasarkan 

penelitian tersebut dinyatakan bahwa CSR menjadi faktor yang penting dalam 

menentukan nilai perusahaan, jadi jika perusahaan melakukan tanggung jawab sosial 

terhadap lingkungan, maka perusahaan akan menerima dampak positif yang diwujudkan 

dalam keuntungan perusahaan dan kinerja keuangan. Penelitian terakhir yang 

mendukung hubungan positif antara CSR dengan nilai perusahaan adalah Rustiarini 

(2008) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan yaitu (1) manajemen sadar bahwa CSR dianggap sebagai investasi sosial 

jangka panjang, (2) manajemen menyadari bahwa CSR tidak hanya untuk pemegang 

saham tetapi juga untuk pihak lain yang berkepentingan, (3) pengungkapan CSR 

merupakan sinyal positif kepada pihak luar bahwa perusahaan menerapkan prinsip GCG, 

(4) informasi CSR perusahaan direspon oleh investor perusahaan, dan (5) perusahaan 

telah mengkomunikasikan CSR dengan tepat sehingga makna yang terkandung di dalam 

CSR dapat diterima dengan baik oleh pihak lain yang berkepentingan.  

 Sedangkan, terdapat penelitian yang menolak hubungan antara CSR dengan nilai 

perusahaan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurlela dan Islahuddin (2008) yang 

menghasilkan kesimpulan bahwa hubungan antara CSR dengan nilai perusahaan 

berhubungan negatif, artinya CSR bukanlah faktor penentu yang menunjukan sebuah 

perusahaan baik atau tidak, karena pengungkapan CSR di BEI pada tahun 2005 masih 

sangat rendah dan belum mengikuti standar GRI sehingga penelitian menghasilkan 
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hubungan yang negatif. Penelitian tersebut bertolak belakang dengan paradigma 

enlightened self-interest dalam penelitian Nurlela dan Islahuddin (2008) yang 

mengatakan bahwa stabilitas dan kemakmuran dalam ekonomi jangka panjang dapat 

dicapai jika paling tidak terdapat unsur tanggung jawab sosial yang minimal kepada 

masyarakat. Berdasarkan penjelaskan tersebut, maka hipotesis yang dibuat adalah: 

Ho1:  Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Ha1: Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

2.4.2 Hubungan prosentase kepemilikan Manajerial sebagai variabel moderating 

dalam hubungan Corporate Social Responsibility dengan nilai perusahaan. 

Salah satu faktor yang dapat mengurangi konflik agensi yaitu adanya 

kepemilikan manajerial, karena manajer dalam teori agensi hanya bersifat sebagai agen, 

tetapi jika si manajerial juga memiliki kepemilikan terhadap perusahaan tersebut, maka 

si manajer bersifat sebagai agen dan prinsipal. Manajer di dalam konflik agensi hanya 

mengutamakan  kepentingan sendiri dalam mengelola dana dari principal, jika manajer 

sebagai prinsipal memungkinkan manajer tidak mengutamakan kepentingannya sendiri 

karena manajer tidak hanya bertindak sebagai agen tetapi bersifat sebagai prinsipal.  

  Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sudah meneliti kepemilikan 

manajerial terhadap nilai perusahaan. Tendi Haruman (2008), mengungkapkan adanya 

konflik pentingan antara manajerial dan pemegang saham menyebakan adanya kerugian 

pada pemegang saham. Sehingga mekanisme pengendalian yang menyamakan 

kepentingan manajerial dan pemegang saham dapat dilakukan dengan kepemilikan 

manajemen. Siallagan dan machfoedz (2006) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial 

memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Tobins'Q. 
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Sehingga menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial yang lebih tinggi akan 

menurunkan nilai perusahaan. Selain itu terdapat penelitian Jensen and meckling (1976) 

yang menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial maka mengurangi 

kecendrungan manajemen untuk memaksimalkan penggunaan sumberdaya yang 

mengakibatkan meningkatkan nilai perusahaan. 

 Berdasarkan ketidak konsistenan hasil pada penelitian terdahulu yang telah 

dijabarkan sebelumnya, maka peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:  

Ho2: Prosentase kepemilikan Manajerial memoderasi hubungan pengungkapan 

Corporate Social Responsibility dengan nilai perusahaan. 

Ha2: Prosentase kepemilikan Manajerial memoderasi hubungan pengungkapan 

Corporate Social Responsibility dengan nilai perusahaan. 

2.4.3 Hubungan prosentase kepemilikan Institusional sebagai variabel 

moderating dalam hubungan Corporate Social Responsibility dengan nilai 

perusahaan. 

 Menurut teori keagenan, ketika ada pemisahan antara pemilik dan pengelola 

perusahaan maka akan timbul masalah keagenan. Masalah ini timbul ketika terdapat 

perbedaan kepentingan antara pemilik dan pengelola usaha dalam memaksimalkan 

keuntungan mereka masing-masing. Dalam hubungan dengan kepemilikan terdapat dua 

masalah keagenan, yaitu  masalah keagenan antara manajemen dan pemegang saham dan 

masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. 

Masalah keagenan pertama terjadi apabila kepemilikan saham tersebar, sehingga 

pemegang saham secara individual tidak dapat mengendalikan manajemen, sehinggaa 

perusahaan bisa dijalankan sesuai keinginan manajemen tanpa diketahui oleh pemilik 
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perusahaan. Masalah keagenan kedua terjadi jika terdapat pemegang saham mayoritas, 

sehingga terdapat pemegang saham mayoritas yang dapat mengendalikan manajemen 

atau bahkan menjadi bagian dari manajemen itu sendiri, sehingga pemegang saham 

mayoritas memiliki kendali mutlak dibanding pemegang saham minoritas, sehingga 

pemegang saham mayoritas bisa melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya, 

tetapi kemungkinan merugikan pemegang saham minoritas La Porta et al, (1999) dalam 

Nuraina, (2012). 

 Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah meneliti mengenai hubungan 

antara CSR dengan nilai perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel 

moderating. Penelitian pertama dilakukan oleh Nuraina (2012) yang mengatakan bahwa 

semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka akan semakin kuat tingkat 

pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan, sehingga biaya 

agensi yang terjadi di dalam perusahaan akan semakin berkurang dan nilai perusahaan 

semakin tinggi. Pernyataan tersebut juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Faizal 

(2004) menjelaskan bahwa semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin 

efisien dalam memanfaatkan aktiva perusahaan yang diharapkan bisa sebagai 

pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen.  

 Terdapat beberapa penelitian yang bertentangan dengan hasil positif, seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Nuraina (2013) yang memeberikan hasil bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan artinya, kepemilikan 

institusional merupakan salah satu alat yang dapat digunakan dalam mengurangi konflik 

dalam teori keagenan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin 

kuat tingkat pengendalian yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan sehingga 

dapat mengurangi biaya agen dan meningkatkan nilai perusahaan. Kepemilikan 
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institusional memiliki kemampuan dalam mengendalikan pihak manajemen melalui 

monitoring yang efektif sehingga mengurangi pihak manajemen dalam melakukan 

manajemen laba. Sedangkan penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian 

Tendi Haruman (2008) kepemilikan institusional tidak mempengaruhi luas 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan. Hasil tersebut 

menjelaskan bahwa kepemilikan institusional yang terdiri dari perusahaan perbankan, 

asuransi, dana pensiun, dan asset management di Indonesia belum mempertimbangkan 

hasil tanggung jawab sosial sebagai salah satu kriteria dalam investasi, sehingga para 

investor institusi cenderung tidak menekan perusahaan untuk mengungkapkan CSR 

secara detail. Berdasarkan pada ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu yang telah 

dijabarkan sebelumnya, maka peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:  

Ho3: Prosentase kepemilikan Institusional memoderasi hubungan pengungkapan 

Corporate Social Responsibility dengan nilai perusahaan. 

Ha3: Prosentase kepemilikan Institusional memoderasi hubungan pengungkapan 

 Corporate Social Responsibility dengan nilai perusahaan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh  

antara komponen variabel Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaandan 

apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajemen dan kepemilkan institusi sebagai 

variabel moderating dari hubungan Corporate Social Responsibility dengan nilai 

perusahaan. Objek penelitian terdiri atas beberapa variabel yang diuji yaitu variabel 

dependen, variabel independen, dan variabel moderating. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah nilai perusahaan, sedangkan variabel independent adalah Corporate 

Social Responsibility, dan variabel moderating berupa kepemilikan manajemen, dan 

kepemilikan institusional.  

 Populasi yang dijadikan objek pada penelitian ini merupakan perusahaan 

perbankan yang tercatat dalam PT. Bursa Efek Indonesia (BEI).Tahap pengambilan 

sampel yang diambil menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan 

sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksudkan adalah: 

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar dan secara konsisten mempublikasikan 

laporan keuangannya selama tahun 2007-2013 di Bursa Efek Indonesia.  

2. Perusahaan perbankan memiliki akhir tahun periode akuntansi pada tanggal 31 

Desember 2007 sampai 2013 

3. Perusahaan perbankan yang dalam melaporkan laporan keuangannya 

menggunakan mata uang Rupiah.  
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4. Perusahaan perbankan umum yang menerbitkan laporan tahunan yang berisi 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada tahun 2007-2013. 

3.2  Jenis dan Sumber data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data yang bersifat 

sekunder.Menurut Sekaran dan Bougie (2010:180), data sekunder adalah data yang 

didapat dari informasi yang telah disediakan dari berbagai sumber yang sudah tersedia. 

Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa informasi yang terkandung 

pada laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, 

yaitu http://www.idx.co.id. 

3.2.1 Jenis Penelitian dan Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian berupa studi empiris kepada 

perusahaan perbankan umum konvensional yang tercatat di bursa efek indonesia. Data 

yang digunakan  dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersifat kualitatif, 

yaitu laporan tahunan perusahaan perbankan untuk periode 2007 sampai 2013 pada 

perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dan telah di audit oleh kantor 

akuntan public untuk periode pengamatan. 

 Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri laporan tahunan dan 

laporan keberlanjutan atau informasi sosial perusahaan yang terpilih menjadi sampel. 

Sebagai panduan, penelitian menggunakan instrumen berupa checklist atau daftar 

pertanyaan-pertanyaan yang berisi item-item pengungkapan tanggung jawab sosial. 
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3.3  Definisi Operasional dan Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Nilai perusahaan yang disimbolkan 

dengan (TobinsQi,t). Nilai perusahaan dapat dilihat dari segi analisis laporan keuangan 

yang berupa rasio-rasio keuangan dan dari perubahan harga saham.penelitian ini 

menggunakan menggunakan Tobin’s Q. Variabel ini ini digunakan oleh penelitian 

terdahulu yaitu oleh Rika dan Islahudin (2008). Tobin’s Q dihitung dengan formulasi 

sebagai berikut: 

Q =  

Keterangan : 

Qt  = Nilai Perusahaan 

EMV  = Nilai pasar Ekuitas, diperoleh dari hasil perkalian harga saham pada tanggal 

terbitnya laporan audit dengan jumlah saham beredar pada akhir tahun. 

EBVt-1  = Nilai buku dari total Ekuitas, diperoleh dari selisih total asset perusahaan 

dengan kewajiban perusahaan. 

Dt-1     = Nilai buku dari total Hutang 

Nilai perusahaan Qt (Tobin’s Value) yang dimaksud di sini, merupakan nilai pada tahun 

t, yang diperhitungkan dengan mempertimbangkan nilai EBV (Nilai Buku Total Ekuitas) 

dan D (Nilai Buku Total Hutang), pada tahun t-1. 

3.3.2 Variabel Independen  

Variabel bebas dalam penelitian ini ialah variabel yang dianggap dapat digunakan 

dalam menilai Nilai Perusahaan yang di simbolkan  dengan  (CSRi,t). Corporate Social 

Responsibility (CSR) adalah data yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Daftar 
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pengungkapan sosial yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar item yang 

mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sembiring 

(2005) dengan tujuh tema yaitu lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga 

kerja, lain-lain tentang tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum dengan 

mengambil penilaian berdasarkan sektor industri perbankan dan lembaga bukan bank. 

Diukur dengan menggunakan Corporate Social Responsibility Disclosure Index (CSRI) 

sesuai dengan penelitian Sembiring (2005). Perhitungan CSRI tersebut menggunakan 

pendekatan yang dilakukan oleh Sembiring (2005) yaitu setiap item CSRI diberi nilai 1 

apabila diungkapkan, dan nilai 0 apabila tidak di ungkapkan, adapun rumus perhitungan 

CSRI sebagai berikut : 

CSRIj  

keterangan : 

CSRIj = Corporate Social Responsiblity Index perusahaan j 

Xij  = jumlah score item, 1= jika item i diungkapkan; 0 = jika item i tidak 

 diungkapkan 

nj   = jumlah item maksimal untuk perusahaan j; nj = 63 item 

3.3.3  Variabel Moderating 

3.3.3.1 Kepemilikan Manajerial 

 Kepemilikan manajerial diberi simbol dengan (MOi,t) 

 MO i,t  

3.3.3.2 kepemilikan Institusional 

 Kepemilikan institusional diberi simbol dengan (IOi,t) 

IOi,t =  
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3.4 Pemodelan Data Panel 

 Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode statistik berupa teknik 

analisis regresi linier berganda karena terdiri dari lebih dari satu variabel bebas 

(Ghozali,2006:7). Kegiatan dalam analisis data meliputi: pengelompokan data tiap 

variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan.  

 Metode regresi linier berganda dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang 

merujuk pada penelitian terdahulu, yaitu model yang dikembangkan oleh Nurlela (2008): 

TobinsQi,t=  α + ß1 CSRi,t-1 + ß2MOi,t-1 + ß3 IOi,t-1 + ß4 CSRi,t-1*MOi,t-1 + 

ß5CSRi,t-1*IOi,t-1 + e 

Keterangan : 

Tobins Q i,t  = Nilai Perusahaan 

α   = Konstanta  

ß1-ß5  = Koefisien Regresi 

CSRi,t-1  =  Corporate social responsibility 

MOi,t-1  =  Kepemilikan Manajemen 

IOi,t-1   = Kepemilikan Institusional 

CSRi,t-1*MOi,t-1= Interaksi antara Corporate social responsibility dengan kepemilikan 

manajemen 

CSRi,t-1*IOi,t-1 = Interkasi antara Corporate Social Responsibility dengan kepemilikan 

institusional 

e  = Error. 
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3.5 Metode Analisis Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data panel. Data yang 

telah dikumpulkan melalui laporan keuangan tahunan objek penelitian diinput kedalam 

software Microsoft Excel yang mencakup seluruh informasi yang dibutuhkan dengan format 

yang sesuai untuk kemudian diimpor kedalam software statistik yang akan digunakan dalam 

pengolahan data penelitian. Software yang digunakan dalam penelitian ini adalah EViews 

versi ke-7 yang dianggap dapat memecahkan perumusan masalah penelitian. 

3.5.1 Statistik Destkriptif 

 Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat 

(Winarno,2009;3.9) yang terdiri dari : 

1. Mean adalah rata-rata dari data yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data 

dibagi dengan banyaknya data. 

2. Median adalah nilai tengah atau rata-rata dari 2 nilai tengah jika data berjumlah genap 

yang diambil bila data tersebut diurutkan dari data terkecil hingga terbesar. Median 

merupakan nilai tengah yang tidak mudah terpengaruh oleh outlier, terutama jika 

dibandingkan dengan mean. 

3. Max dan min adalah nilai paling besar dan paling kecil dari data yang dikumpulkan. 

4. Std. Dev (standard deviation) adalah ukuran dispersi atau penyebaran data. 

5. Skewness adalah ukuran asimetri distribusi data di sekitar mean. 

6. Kurtosis adalah mengukur ketinggian suatu distribusi. 

7. Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. 

Pengujian ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan 

apabila data bersifat normal. 
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3.5.2  Uji Normalitas 

 Uji nomalitas adalah pengujian untuk mengetahui kepastian sebaran data yang 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Pengujian atas signifikasi antar variabel dapat 

dilakukan dengan melakukan uji t dan uji f, tetapi pengujian tersebut hanya akan valid jika 

residual penelitian terdistribusi dengan normal. Kriteria pengujian dengan menggunakan uji 

dua arah (two-tailed test), yaitu dengan membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan 

taraf signifikasi α < 0,05. jika p-value > 0,005 maka data berdistribusi normal. Menurut 

Winarno (2011) terdapat dua cara untuk melihat apakah penelitian berdistribusi normal atau 

tidak, yaitu: 

1. Histogram residual Histogram residual  

 Adalah pengujian untuk melihat apakah data telah terdistribusi normal dengan 

cara mmelihat gambar histogram yang ditampilkan dari uji normalitas. Data akan 

dikatakan normal apabila histogram berbentuk lonceng sempurna yang jika grafik 

distribusi normal tersebut dibagi dua akan mempunyai bagian yang sama. 

2. Uji Jarque-Bera. 

 Uji Jarque Bera merupakan cara untuk mengukur perbedaan skewness dan kurtosis 

data dan dibandingkan apabila datanya bersifat normal.  Rumus yang digunakan adalah 

 Jarque- Bera =  

 Residual yang terdistribusi normal diharapkan memiliki nilai JB = 0. Adapun 

hipotesis dari uji JB adalah sebagai berikut: 

Ho : Residual data terdistribusi normal 

Ha : Residual data tidak terdistribusi normal 

 Kriteria pengujian yang dilakukan adalah : 

Ho diterima bila nilai Jarque-Bera <  2 atau probabilitas Jarque-Bera > 0.05  

Ha ditolak bila nilai Jarque-Bera >  2 atau probabilitas Jarque-Bera < 0.05  
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3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

Menurut Teorema Gauss-Markov, setiap pemerkira/estimator regresi harus 

memenuhi kriteria BLUE, yaitu Gujarati, (2006). 

a. Best = yang terbaik. 

b. Linear = merupakan kombinasi linear dari data sampel. 

c. Unbiased = rata-rata atau nilai harapan (E( )) harus sama dengan nilai yang 

sebenarnya ( ). 

d. Efficient estimator = memiliki varians yang minimal di antara pemerkira lain yang 

tidak bias. 

Model regresi perlu diuji dengan asumsi klasik karena kriteria BLUE di atas, yang 

dilakukan dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji 

autokorelasi. Dengan cara ini, diharapkan penelitian dapat terhindar dari adanya estimasi 

yang bias karena regresi yang tidakdapat diaplikasikan oleh semua jenis data.  

1. Uji Multikolinearitas 

 Menurut Winarno (2011:5.1) multikolinearitas merupakan kondisi dimana terdapat 

korelasi antara variabel independen.Model regresi yang baik seharusnya memiliki variabel 

independen yang tidak berhubungan.Ada beberapa kondisi yang dapat menunjukkan adanya 

multikolinier, yaitu: 

a. Nilai R2 tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan. 

b. Dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel independen. Apabila 

koefisiennya rendah, maka tidak terdapat multikolinearitas. Tingkat koefisien 

maksimum yang dapat dimiliki dari variabel tersebut adalah 0,90. 
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c. Dengan melakukan regresi auxiliary. Regresi ini digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara dua atau lebih variabel independen yang secara bersama-sama 

(misalnya x2 dan x3) mempengaruhi variabel independen lain (misalnya x1). 

2. Uji Heteroskedastisitas  

 Masalah heteroskedastisitas dalam penelitian merupakan masalah dimana terdapat 

variabel gangguan yang mempunyai varian yang tidak konstan. Sedangkan model regresi 

yang baik ialah model yang memiliki varian dari variabel gangguan yang konstan atau 

disebut sebagai homoskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah 

heteroskedastisitas dalam suatu model regresi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dalam 

penelitian ini penulis melakukan metode White, dengan kemudian melihat nilai chi-square 

(α) yang diperoleh dengan hipotesis untuk dasar pengambilan keputusan sebagai berikut : 

H0 : Tidak ada heteroskedastisitas 

Ha : Ada heteroskedastisitas 

Jika nilai probabilitan chi squares lebih besar dari α = 5% maka tidak terdapat 

heteroskedastisitas atau hipotesis nol diterima (Widarjono, 2009:129). 

3. Uji Otokorelasi 

Uji autokolerasi merupakan adanya korelasi antar variabel gangguan satu observasi 

dengan observasi lain. Model regresi dapat dikatakan baik jika bebas dari autokolerasi. 

Metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah: 

a. uji durbin-watson  

Uji Durbin-watson adalah pengujian untuk mengetahui ada tidaknya otokorelasi 

yang dilihat dari dilai d (yang menggambarkan nilai Durbin-Watson). Nilai d 

akan berada di kisaran 0 sampai 4 sesuai dengan tabel berikut ini : 
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Tabel 3.1 

Menentukan Otokorelasi dengan uji Durbin-Watson 

 

Tolak Ho, 

berarti ada  

Autokorelasi 

positif 

Tidak dapat 

diputuskan 

Tidak menolak  

Ho, berarti tidak 

ada ada 

autokorelasi 

Tidak 

dapat 

diputuskan 

Tolak Ho, 

berarti ada  

Autokorelasi 

negatif 

 

 

Sumber: Winarno (2011;5.28) 

b. uji breusch-godfrey.  

Adalah pengujian yang dilakukan dengan melihat Obs*R-Squared dengan 

hipotesis : 

Ho : Tidak terdapat masalah otokorelasi 

Ha : Terdapat masalah otokorelaso 

Dengan kriteria pengujian yang dilakukan adalah : 

1. Ho diterima jika Chi-Squares> 0.05 

2. Ha diterima jika Chi-Squares< 0.05 

3.5.4 Penentuan Model Regresi Dengan Data Panel 

 Regresi yang dilakukan dengan menggunakan jenis data berupa data panel disebut 

sebagai model regresi data panel. Dalam tahap ini, penelitian diharuskan untuk melakukan 

pengujian atas struktur model yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan 

struktul model regresi atau tidak. Menurut Widarjono (2009:70) terdapat beberapa tahap  

dalam mendeteksi  perubahan struktur model regresi yaitu: 

1. Melakukan estimasi dengan Fixed Effect 

2. Melakukan Uji Chow (Common Effect atau Fixed Effect) dengan hipotesis 

Ho : Menggunakan pendekatan model Common Effect 

Ha : Menggunakan pendekatan model Fixed Effect 

0  

  1,10 

 

  1,54 

 

    2,46 

 

       2,90 

4 2 
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Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode common effect (OLS) 

tanpa variabel dummy atau Fixed Effect. Hal ini dilakukan untuk mengambil keputusan 

apakah sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa intersep berbeda 

antar perusahaan dengan metode Fixed Effect dapat diuji dengan uji F statistik. dengan 

ketentuan pengambilan keputusan dengan 2 (dua) kondisi sebagai berikut (Widarjono, 

2009:72) :  

1. Jika nilai probabilitas cross section F ≤ 0.05 maka hipotesis nol ditolak  

2. Jika nilai probabilitas cross section F ≥ 0.05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak  

Apabila probabilitas dari cross section F lebih besar dari 0,05, maka terima Ho 

yang artinya menggunakan model common effect. Jika Ho diterima, maka selesai sampai 

di Uji Chow saja namun apabila hasilnya menolak Ho maka selanjutnya melakukan uji 

Hausman. 

3. Estimasi dengan Random Effect 

4. Melakukan uji Hausman (fixed effect ataurandom effect) dengan hipotesis: 

Ho : Menggunakan pendekatan model jenis random effect 

Ha : Menggunakan pendekatan model jenis fixed effect 

 Uji hausman tersebut untuk menentukan pendekatan jenis apa yang akan 

digunakan dalam regresi dengan ketentuan pengambilan keputusan atas analisa hasil uji 

hausman adalah jika nilai probabilitas yang dihasilkan lebih besar dari 5% maka 

hipotesis nol diterima yang berarti bahwa model yang digunakan dalam regresi data 

panel menggunakan model random effect, artinya pengujian selesai sampai di uji 

Hausman saja. Namun jika probabilitas yang dihasilkan lebih kecil dari 5% maka 

Pengaruh pengungkapan..., Raymond Musthasella Sardi, Ak.-IBS, 2014



46 
 

hipotesis nol ditolak yang berarti bahwa model yang digunakan dalam regresi data panel 

menggunakan model fixed effect (Widarjono, 2009:241). 

3.5.5 Uji Hipotesis 

1. Uji R-Square  

 Koefisien determinasi ( ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen.Nilai  yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel 

dependen sangat terbatas.Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen Ghozali, (2009). 

 Nilai koefisien regresi terletak diantara 0 dan 1. Nilai R
2 

mencerminkan seberapa 

besar variasi dari variabel dependen Y dapat diterangkan oleh variabel Independen X. 

Jika Nilai R
2
= 0, artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. 

Sementara bila R
2
= 1, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh 

X.  

 Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu 

variabel independen, maka R
2
 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

 Nilai adjusted R
2
 berkisar 0 sampai 1 berarti kuat kemampuan variabel independen 

dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen. Sebaliknya jika adjusted R
2 

semakin 

mendekati 0 berarti semakin lemah kemampuan variabel independen menjelaskan 

fluktuasi variabel dependen Widarjono, (2007). 
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2. Uji Parsial (t test) 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen Ghozali, (2009). Uji parsial atau uji t dilakukan sebagai dasar untuk menjawab 

perumusan masalah ke 1 yang telah disebutkan pada BAB I, yaitu untuk menganalisa 

apakah terdapat kemampuan yang signifikan dari oleh masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat didalam setiap model regresi penelitian ini, dan variabel 

manakah yang memiliki kemampuan paling signifikan sebagai prediktor arus kas operasi 

tahun selanjutnya.  

Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah : 

Ho :β i  = 0 (Variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen) 

Ha :β i  ≠ 0 (Variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen) 

i = 1,2,3. 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas (signifikansi) 

masing-masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 5%. Kriteria pengujiannya 

sebagai berikut : 

Jika probabilitas (signifikansi) t ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha 

Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho diterima dan Menolak Ha 
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3. Uji Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen Ghozali, (2009).Uji statistik F dilakukan sebagai dasar untuk 

menjawab perumusan masalah ke 6 yang telah disebutkan pada BAB I, yaitu untuk 

menganalisa apakah terdapat kemampuan yang signifikan dari semua variabel bebas 

terhadap variabel terikat didalam setiap model regresi penelitian ini.Pengujian ini 

dilakukan dengan membandingkan probabilitas (signifikansi) masing-masing koefisien 

regresi dengan signifikansi sebesar 5%. Hipotesis yang hendak diuji adalah : 

Ho :β1= β2 = .... = βk = 0 (variabel independen bukan merupakan penjelasan yang 

signifikan terhadap variabel dependen) 

Ha :β1
1
β2

1
 .... βk

1
 0 (variabel independen secara simultan merupakan penjelasan 

yang signifikan terhadap variabel dependen) 

Hasil hitung dengan uji F dilakukan pada tingkat keyakinan 95% atau 

dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% dengan kriteria pengujian sebagai 

berikut : 

Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha 

Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho tidak dapat ditolak. 

 

 

 

 

 

Pengaruh pengungkapan..., Raymond Musthasella Sardi, Ak.-IBS, 2014



49 
 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Objek penelitian pada penelitian ini merupakan seluruh perusahaan perbankan 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007-2013. Penelitian ini 

menggunakan data selama tahun 2007-2013 karena data merupakan dampak adanya 

perubahan metode pengungkapan CSR dari mandatory ke pengungkapan voluntary. 

penelitian meneliti selama 7 tahun, data yang digunakan dari 2007 sampai tahun 2013 

dengan tujuan untuk memperoleh data yang terdiri dari variabel dependen  berupa nilai 

perusahaan, dan variabel moderasi berupa kepemilikan institusi, kepemilikan 

manajemen, serta variabel independen berupa CSR. Teknik yang digunakan untuk 

melakukan pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan 

kriteria : 

Tabel 4.1 

Proses Seleksi Sampel dengan Kriteria 

KriteriaSampel Jumlah 

Jumlah perbankan yang terdaftar di BEI selamatahun 2007-2013 34 

Data laporan keuangan tidak tersedia secara lengkap selama tahun 

2007-2013 

(13) 

Tidak menerbitkan annual report pada tahun 2007-2013 (4) 

Jumlah sampel perusahaan 17 

Tahun pengamatan 7 

Jumlah total observasi selama periode penelitian 119 
 Sumber : Data diolah oleh penulis 

 Berdasarkan kriteria tersebut, dikumpulkan sejumlah 17 perusahaan yang 

dijadikan objek dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 
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 Tabel 4.2 

Daftar Perusahaan Objek Penelitian 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk 

2 BACA Bank Capital Indonesia, Tbk 

3 BAEK Bank Ekonomi Raharja 

4 BBCA Bank Central Asia 

5 BBKP Bank Bukopin, Tbk 

6 BBNI Bank Negara Indonesia, Tbk 

7 BBNP Bank Nusantara Parahyangan, Tbk 

8 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 

9 BDMN Bank Danamon Indonesia, Tbk 

10 BMRI Bank Mandiri (Persero), Tbk 

11 BNII Bank Internasional Indonesia, Tbk 

12 BNLI Bank Permata, Tbk 

13 BVIC Bank Victoria Internasional, Tbk 

14 MAYA Bank Mayapada, Tbk 

15 MEGA Bank Mega, Tbk 

16 NISP Bank OCBC NISP, Tbk 

17 PNBN Bank Pan Indonesia, Tbk 
  Sumber : Bursa Efek Indonesia (BEI) 

 Data yang disajikan pada Tabel 4.2 tersebut  adalah seluruh perbankan yang 

tercatat di BEI dan merupakan objek dalam penelitian ini. Objek penelitian sebanyak 17  

perbankan dengan waktu pengamatan selama 7 tahun, maka menghasilkan total 

observasi sebanyak 119 observasi. Terkait dengan hasil uji normalitas pada saat 

dilakukan regresi atas seluruh observasi tersebut, mengindikasikan bahwa data tidak 

terdistribusi normal, berikut merupakan hasil uji normalitas tersebut : 
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 Gambar  4.1 

Hasil Uji Normalitas Sebelum Outlier 
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Mean      -5.09e-16
Median  -0.029383
Maximum  0.466475
Minimum -0.161510
Std. Dev.   0.128191
Skewness   1.572047
Kurtosis   5.262337

Jarque-Bera  74.39229
Probability  0.000000

 

sumber : Data diolah oleh penulis 

Berdasarkan pada hasil yang ditunjukkan pada Gambar 4.1 mengindikasikan 

bahwa datatersebut tidak terdistribusi normal, hal itu dibuktikan dari nilai JB sebesar 

74.39229 dan nilai probabilitas 0.000000, sedangkan data dapat dikatakan normal 

apabila nilai JB kurang dari 2 atau nilai probabilitas lebih besar dari 0.05. Berdasarkan 

hasil tersebut maka penulis melakukan outlier pada beberapa observasi.Outlier adalah 

data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari data 

observasi lain yang ditandai dengan nilai yang ekstrim baik untuk variabel tunggal 

maupun variabel kombinasi (Ghozali, 2011;41). Terdapat beberapa penyebab terjadinya 

outlier, yaitu : kesalahan dalam menginput data, kegagalan dalam menspesifikasikan 

adanya missing value dalam program komputer, outlier dilakukan bukan dengan 

menghapus anggota populasi yang dijadikan sampel, outlier berasal dari data yang 

terdapat didalam sampeltetapi dipilih dari variabel dalam populasi tersebut yang 

mempunyai nilai ekstrim dan tidak terdistribusi secara normal. Cara peneliti dalam 
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melakukan outlier adalah dengan menampilkan tabel residual dari regresi tersebut, 

kemudian melakukan outlier pada observasi yang nilainya diluar dari garis residual plot 

sampai data terdistribusi secara normal. Pada Tabel 4.3 berikut ini disebutkan daftar 

observasi yang dijadikan outlier dalam penelitian ini, yaitu 

Tabel 4.3 

Daftar Outlier Penelitian 

No Kode Perusahaan TahunObservasi 

1 BAEK 2008, 2009, 2010 

2 BBCA 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

3 BBNI 2008,  

4 BDMN 2009, 2010 

5 BNII 2010, 2011 

6 MAYA 2007, 2008, 2009, 2011 

7 PNBN 2009 
 Sumber :Data diolah oleh penulis 

 Dengan melakukan outlier pada data tersebut, jumlah observasi yang awalnya 

sebanyak 119 observasi berkurang sebanyak 18 observasi sehingga jumlah akhir 

observasi menjadi 101 observasi dan data telah terdistribusi secara normal. 

4.2 Pembahasan Hasil Pengujian Statistik 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

 Berikut ini adalah tabel yang menampilkan hasil pengujian untuk melakukan 

analisa statistik deskriptif. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menunjukan berapa 

besarnya nilai rata-rata (mean), median, nilai minimum, nilai maksimum, standart 

deviasi, di setiap variabel independen yang telah diuji, dimana variabel tersebut terdiri 

dari nilai perusahaan(Tobin's Q), CSR (CSR), kepemilikan institusi (IO), dan 

kepemilkan manajemen (MO). Pengujian tersebut dilakukan pada perbankan yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2007-2013.Pengolahan data untuk variabel independen 

dilakukan dengan Eviews7. Tabel 4.4 dibawah ini memberikan informasi dimana hasil 
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uji statistik untuk 17 sampel perusahaan selama tuju tahun (2007-2013) adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 TOBINSQ CSR MO IO CSR*MO CSR*IO 

 Mean  1.058163  0.283043  0.039324  0.629707  0.009164  0.170822 

 Median  1.040776  0.269841  0.000000  0.685500  0.000000  0.120330 

 Maximum  1.253635  0.619048  0.651000  0.999900  0.138644  0.618986 

 Minimum  0.935031  0.079365  0.000000  0.024000  0.000000  0.007957 

 Std. Dev.  0.076033  0.133976  0.109289  0.305661  0.025566  0.131224 

 Skewness  0.636375  0.519028  3.801624 -0.618550  3.399765  1.180536 

 Kurtosis  2.560475  2.544491  19.24086  2.209964  14.42564  4.052564 

       

 Jarque-Bera  7.630023  5.407921  1353.294  9.067162  743.9446  28.12240 

 Probability  0.022037  0.066940  0.000000  0.010742  0.000000  0.000001 

       

 Sum  106.8745  28.58730  3.971760  63.60040  0.925563  17.25301 

 Sum Sq. Dev.  0.578099  1.794945  1.194406  9.342859  0.065364  1.721983 

       

 Observations  101  101  101  101  101  101 

 

Sumber : output eviews7. 

 

1. Variabel dependen penelitian ini adalah nilai perusahaan (Tobin's Q), rata-rata 

nilai Tobin's Q pada periode 2007-2013 yaitu sebesar 1.058163 ; nilai maksimum 

dari tobin's Q sebesar 1.19670  yang terdapat pada BNII pada tahun 2007; nilai 

minimum dari tobin's Q sebesar 0.95838 yang terdapat pada BVIC tahun 2012; 

nilai tengah dari Tobin's Q  sebesar 1.040776. Berdasarkan tabel tersebut dapat 

dilihat bahwa nilai Mean lebih besar daripada Median, maka data terdistribusi 

secara positif. 

2. variabel independen penelitian ini adalah CSR (CSR). nilai rata-rata CSR pada 

periode 2007 - 2013 adalah 0.283043 ; nilai maksimum dari CSR sebesar 

0.619048 ; nilai minimum 0.079365; nilai tengah dari CSR sebesar  0.269841. 

Pengaruh pengungkapan..., Raymond Musthasella Sardi, Ak.-IBS, 2014



54 
 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai Mean lebih besar daripada 

Median, maka data terdistribusi secara positif. 

3. Variabel moderating penelitian ini berupa kepemilikan institusi (IO), dan 

kepemilikan manajerial (MO). Untuk variabel kepemilikan institusi (IO), nilai 

rata-rata kepemilikan institusi (IO) yaitu sebesar 0.629707 ; nilai maksimum 

Kepemilikan institusi (IO) sebesar 0.999900 ; nilai minimum untuk kepemilikan 

institusi (IO) sebesar 0.0240000.untuk variabel; nilai tengah dari kepemilikan 

institusi (IO) sebesar 0.685500. kepemilikan manajemen nilai rata-rata 

kepemilikan manajemerial (MO) yaitu sebesar 0.039324 ; nilai minimum 

kepemilikan manajerial (MO) sebesar 0.00000 ; nilai maksimum kepemilikan 

manajerial sebesar 0.651000. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai 

Mean lebih besar daripada Median, maka data terdistribusi secara positif. 

4. Untuk interaksi kepemilikan institusional dengan CSR (CSR*IO), nilai rata-rata 

dari CSR*IO yaitu sebesar 0.170822 ; nilai maksimum (CSR*IO) sebesar 

0.618986 ; nilai minimum dari (CSR*IO) sebesar 0.007957 ; nilai Median 

(CSR*IO) sebesar 0.120330. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai 

Mean lebih besar daripada Median, maka data terdistribusi secara positif. 

5. Untuk interaksi antara kepemilikan manajerial dengan CSR (CSR*MO) nilai 

rata-rata dari CSR*MO yaitu sebesar 0.009164 ; nilai maksimum dari (CSR*MO) 

sebesar 0.138644 ; nilai minimum dari (CSR*MO) sebesar 0.000000 ; nilai 

Median (CSR*MO) sebesar 0.000000. 
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4.2.2 Uji Normalitas 

 Uji normalitas adalah salah satu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah 

data terdistribusi normal atau tidak.Peneliti melakukan pengujian terhadap 17 perusahaan 

yang menjadi objek dalam penelitian ini dengan 7 tahun pengamatan, sehingga total 

observasi menjadi 119 observasi. Terkait hasil uji normalitas ketika menggunakan 101 

observasi yang telah dibahas sebelumnya menghasilkan sebaran data yang tidak normal, 

maka pengujian dilakukan terhadap 101 observasi yang berasal dari 119 observasi 

dikurang 18 observasi yang bersal dari outlier. Berikut ini merupakan hasil dari uji 

normalitas berdasarkan data yang digunakan : 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Normalitas Setelah Outlier 
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Sumber : Data diolah oleh penulis 

 Berdasarkan Gambar 4.2 dapat disimpulkan bahwa data pada model penelitian 

telah berdistribusi normal. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan pada bentuk grafik 

histogram yang bentuknya menyerupai lonceng yang jika dibagi dua, kedua bagian dari 

grafik tersebutakan memiliki bagian yang sama. Selain itu juga dapat dilihat dari nilai 

probabilitas yang lebih besar dari 5% yaitu 0.072616, walaupun nilai JB lebih besar dari 

5%, Berdasarkan pernyataan tersebut  dapat disimpulkan bahwa data telah berdistribusi 

secara normal dilihat dari nilai probabilitasnya. 
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4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

 Menurut Teorema Gauss-Markov, setiap pemerkira/estimator regresi harus 

memenuhi kriteria BLUE (Best, Linear, Unbiased, dan Efficient estimator).Model regresi 

perlu diuji dengan asumsi klask karena kriteria BLUE tersebut, yang dilakukan dengan 

uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Dengan 

cara ini, diharapkan penelitian dapat terhindar dari adanya estimasi yang bias karena 

regresi yang tidak dapat diaplikasikan oleh semua jenis data. 

4.2.3.1 Uji Multikolinieritas 

 Pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah terdapat korelasi antara variabel 

independen adalah Uji Multikolinearitas (winarno, 2009:5.1). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak memiliki hubungan antara variabel independen. Cara yang dilakukan 

penulis untuk mengidentifikasi multikolineritas, yaitu dengan melihat nilai R
2
 dengan 

batas maksimum nilai korelasi adalah 0.90, yang artinya jika data tersebut memberikan 

hasil koefisien korelasi lebih dari 0.90 maka diduga adanya hubungan linear antara kedua 

variabel tersebut (Ghozali, 2011). Berikut ini merupakan hasil Uji Multikolinearitas pada 

model penelitian : 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikoleniaritas 

 TOBINSQ CSR MO IO CSR*MO CSR*IO 

TOBINSQ  1.000000  0.330596 -0.254044 -0.227765 -0.156808 -0.117538 

CSR  0.330596  1.000000 -0.135647 -0.182806 -0.016524  0.498832 

IO -0.227765 -0.182806 -0.229133  1.000000 -0.152608  0.702784 

MO -0.254044 -0.135647  1.000000 -0.229133  0.911367 -0.149838 

CSR*MO -0.156808 -0.016524  0.911367 -0.152608  1.000000 -0.037133 

CSR*IO -0.117538  0.498832 -0.149838  0.702784 -0.037133  1.000000 

 

Sumber : Data diolah oleh penulis 

 Hasil yang didapat dari Uji Multikolinearitas dilakukan dengan menganalisa 

koefisien korelasi (r) antara variabel independen pada model Tabel 4.5 yang memberikan 
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hasil  bahwa pada variabel independen tidak ditemukan korelasi antara variabel tersebut, 

artinya selruh variabel independen penelitian ini bebas dari multikolearitas. 

4.2.3.2 Uji Heterokedastisitas 

 Heteroskedastisitas dalam penelitan menyebabkan adanya masalah dimana 

terdapat variabel gangguan yang mempunyai varian tidak konstan. Sedangkan pada 

model regresi yang baik ialah model yang memiliki varian dari variael gangguan yang 

konstan disebut sebagai homoskedasitas (winarno,2009;5.8). Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan uji white dalam mengidentifikasi heterokedasitas. Berikut ini merupakan 

hasil dari uji white tersebut: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Heterokedastisitas Dengan Metode WHITE 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     

F-statistic 1.036810     Prob. F(17,66) 0.4326 

Obs*R-squared 17.70465     Prob. Chi-Square(17) 0.4077 

Scaled explained SS 11.48539     Prob. Chi-Square(17) 0.8302 

sumber : data diolah penulis 

 Berdasarkan uji White pada tabel 4.6 yang telah diolah oleh penulis, dapat 

diketahui nilai probabilitas Chi-square dari Obs*R-squared sebesar 0.4077 yang dimana 

nilai tersebut lebih besar dari pada signifikan 0.05. yang artinya bahwa pada model 

regresi penelitian tersebut tidak terdapat heterokedasitas. 

4.2.3.3 Uji autokorelasi 

 Uji Otokorelasi adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah terdapat 

korelasi antar variabel gangguan antara satu observasi dengan observasi lain. model 

regresi dikatakan baik jika bebas dari autokorelasi. Metode yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson atau uji Breusch-

Godfrey (Winarno, 2009;5.27). Data yang dinyatakan bebas dari autokolaerasi apabila 
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nilai Durbin-Watson berada pada 1.54 sampai 2.46 atau nilai Breusch-Godfrey lebih 

besar dari α = 0.05. Berikut ini merupakan hasil dari uji Durbin-Watson : 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Otokorelasi Menggunakan Metode Durbin-Watson 

R-squared 0.197721     Mean dependent var 0.387323 

Adjusted R-squared 0.155496     S.D. dependent var 0.075558 

S.E. of regression 0.046106     Sum squared resid 0.201949 

F-statistic 4.682542     Durbin-Watson stat 1.632587 

Prob(F-statistic) 0.000726    

 
Sumber : Data diolah oleh penulis 

 Berdasarkan hasil yang ditunjukan pada Tabel 4.7 ditemukan bahwa dalam model 

regresi penelitian tidak terdapat Otokolerasi. Hal tersebut berdasarkan pada nilai 

Durbin-Watson yang berada pad 1.54 sampai 2.46 yaitu sebesar 1.65. 

4.3  Analisis Data Panel  

 Dalam penelitian ini menggunakan model regresi yang menggabungkan data time 

series dan cross section atau disebut juga data panel. Data panel memiliki tiga jenis 

pendekatan yang dapat dilakukan untuk memilih model estimasi regresi data panel, yaitu 

common effect, fixed effect dan random effect. Untuk memilih model yang tepat, hal 

pertama yang dilakukan adalah uji chow. Uji ini dilakukan untuk memilih model regresi 

antara common effect atau fixed effect. 

4.3.1  Penentuan Model Data Panel 

 Regresi yang dilakukan dengan menggunakan jenis data berupa data panel disebut 

sebagai model regresi data panel. Dalam tahap ini, penelitian diharuskan untuk melakukan 

pengujian atas struktur model yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan 

struktul model regresi atau tidak. Terdapat tiga jenis pendekatan yang dapat dilakukan 

untuk memilih model estimasi regresi data panel, yaitu Common Effect, Fixed Effect dan 

Random Effect.   
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 Dalam menetapkan model yang akan digunakan antara Common effect atau Fixed 

effect, langkah pertama yang dilakukan adalah uji Chow. Uji chow digunakan untuk 

menentukan model mana yang akan digunakan, baik model Common effect atau Fixed 

effect. Apabila probabilitas dari Cross-section F lebih besar dari 0.05 maka Ho tidak 

dapat ditolak yang artinya dengan menggunakan model common effect  dan pengujian 

berhenti di uji Chow saja. Apabila Ho ditolak maka selanjutnya dilakukan uji Hausman 

untuk memutuskan penggunaan model fixed effect atau random effect. Apabila 

probabilitas dari cross-section random lebih besar dari 0.05 maka Ho tidak dapat ditolak, 

yang artinya model regresi yang digunakan adalah Random Effect. Sedangkan jika 

probabilitas kurang dari 0.05 maka Ho ditolak yang artinya model regresi yang 

digunakan adalah Fixed Effect. 

Tabel 4.8  

Hasil Uji Chow dan Hausman 

UJI Model Nilai Perusahaan 

CHOW 0.0000 

HAUSMAN 0.2602 
Sumber : data diolah oleh penulis 

 

 Berdasarkan pada Tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa pada model penelitian 

menggunakan pendekatan fixed effect atau random effect, yang didasari pada ketentuan 

analisa Uji Chow dengan melihat probabilitas nilai statistik F yang lebih kecil dari 0.05, 

sehingga penulis melakukan Uji Hausman untuk menentukan model penelitian 

menggunakan pendekatan fixed effect atau random effect, dan Berdasarkan hasil Uji 

Hausman atas model penelitian tersebut, menghasilkan nilai probabilitas statistik F lebih 

besar dari 0.05, yang dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam regresi data 

panel penelitian ini adalah dengan random effect. 
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4.3.2 Hasil Persamaan Data Panel 

 Penelitian ini seperti yang sudah dijelaskan dalam Metodologi Penelitian, 

menggunakan analisis linear berganda.Jumlah observasi secara keseluruhan selama 7 

tahun pengamatan adalah 119 observasi. Untuk memenuhi uji normalitas, maka telah 

dilakukan penghapusan outlier, sehingga total observasi sebanyak 84. Setelah peneliti 

melakukan uji Chow dan uji Hausman, maka model yang sesuai digunakan dalam 

penelitian adalah model fixed effect dengan persamaan sebagai berikut : 

Berikut ini merupakan hasil regresi model penelitian dengan menggunakan pendekatan 

dengan jenis tersebut: 

Tabel 4.9 

Hasil regresi Penelitian 

Variabel 

Independen 

Coefficient Nilai perusahaan 

(Pro.b) 

C 0.977738 0.0000 

CSR 0.390230 0.0012 

IO 0.122386 0.0657 

MO -0.102207 0.5392 

CSR*IO -0.573472
 

0.0002 

CSR*MO 0.249547 0.7070 

Adj R
2 0.155496  

F-statistic 4.682542  

No of Obs 101  

 

Analisis regresi menggunakan random effect dengan menggunakan 17 bank di Indonesia 

periode 2007-2013. Variabel dependennya Tobin's Q, variabel independen CSR, serta 

variabel moderating (IO, MO). 

Sumber: Data diolah oleh penulis 

 Dari hasil regresi tersebut, maka didapat persamaan linear regresi berganda 

sebagai berikut : 

TobinsQi,t =  0.977738 + 0.390230 CSRi,t – 0.102207 MOi,t + 0.122386 IOi,t – 0.573472 

CSRi,t*IOi,t + 0.249547 CSRi,t*MOi,t + ei,t 
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A. Jika nilai perusahaan (TobinsQ), pengungkapan CSR (CSR), kepemilikan 

manajemen (MO), kepemilikan institusional (IO), interaksi antara 

pengungkapanCSR dan kepemilikan institusional (CSR*IO), dan interaksi 

pengungkapan CSR dan kepemilikan Manajerial (CSR*MO), maka nilai perusahaan 

akan naik sebesar 0.977738 atau sebesar 97%. 

B. Nilai koefisien regresi untuk pengungkapan (CSR) sebesar 0.390230. Hal ini 

menunjukan bahwa pengungkapan CSR pada sampel bank tahun 2007-2013 akan 

naik sebesr 0.390230  untuk setiap kenaikan 1 persen pengungkapan CSR dengan 

asumsi variabel lain konstan. 

C. Nilai koefisien regresi untuk kepemilikan manajemen (MO) sebessar -0.102207. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan di BEI periode 2007-2013. 

D. Nilai koefisien regresi untuk kepemilikan institusi (IO) sebesar 0.122386. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusi tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan di BEI periode 2007-2013. 

E.  Untuk variabel Corporate Social responsibility (CSR) dan nilai perusahaan (Tobin's 

Q) dengan variabel moderasi kepemilikan manajemen (MO) dilambangkan dengan 

(CSR*MO) memiliki koefisien regresi sebesar 0.249537. Artinya kepemilikan 

manajerial tidak memperkuat hubungan antara CSR dengan nilai perusahaan pada 

perusahaan perbankan di BEI periode 2007-2013.  

F. Untuk variabel Corporate Social Responsibility (CSR) dan nilai perusahaan dengan  

variabel moderasi kepemilikan institusi (IO) dilambangkan dengan (CSR*IO) 

memiliki koefisien regresi sebesar -0.573472. Artinya kepemilikan institusi tidak 

memperkuat hubungan antara CSR dengan nilai perusahaan pada perusahaan 

perbankan di BEI periode 2007-2013.  
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4.3.3 Analisis Hipotesis Penelitian 

4.3.3.1 Koefisien Determinasi Yang Disesuaikan (adjusted R
2
) 

 Uji koefisien determinasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat 

proporsi variabel dependen yang diuji yang dijelaskan oleh variabel independen 

penelitian.Pada analisis regresi sederhana hal tersebut dapat dilihat melalui nilai 

koefisien determinasi (adjuster R
2
). Nilai adjusted R

2
 yang baik jika mendekati 1 yang 

artiya model penelitian tleah menjelaskan variabel dependen penelitan dalam tingkat 

100% sehingga faktor lain di luar model penelitian tidak mempengaruhi variabel 

dependen (winarno, 2011:4.20). Berdasarkan pada Tabel 4.7 diperoleh nilai koefisien 

determinasi yang disesuaikan atau adjusted R
2
 sebesar 0.155496 atau sebesar 15.54%. 

Hal ini menjelaskan bahwa variasi perubahan nilai perusahaan setelah tahun pengamatan 

yang merupakan variabel dependen dapat dijelaskan oleh model sebesar 15.54 % 

sedangkan sisanya yaitu 84.46 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 

4.3.3.2 Uji Parsial (t-test) 

 Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 

Ghozali, (2009).Pengambilan keputusan atas uji T, yaitu dengan membandingkan nilai 

probabilitas T dengan nilai maksimum α = 5%. Jika nilai probabilitas (p-value) < 0.05 

maka Ho ditolak, dan sebaliknya.Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari uji t 

yang ditampilkan pada tabel 4.7. 

Ha1: Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

  Dari tabel hasil analisis regresi tersebut menunjukan bahwa probabilitas nilai 

perusahaan menunjukan nilai probabilitas 0.0012 atau kurang dari nilai signifikan 0.05. 

nilai koefisien regresinya menunjukan nialai 0.390230, yang artinya bahwa Corporate 

Social Responsibility mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan, sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa Ha diterima, artinya Corporate Social Responsibilty berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Ha2:  Prosentase kepemilikan Manajerial memoderasi hubungan pengungkapan 

Corporate Social Responsibility dengan nilai perusahaan. 

  Dari tabel hasil analisis regresi tersebut, jika kepemilikan manajerial dijadikan 

variabel independen menunjukan nilai probabilitas 0.5392 atau lebih besar dari 0.05. 

Dengan nilai koefisen regresi sebesar -0.102207, yang artinya bahwa kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh sebagai variabel independen terhadap nilai perusahaan. 

Jika kepemilikan manajerial dijadikan sebagai variabel moderating dengan melakukan 

interaksi terhadap Corporate Social Responsibility menunjukan bahwa probabilitas 

kepemilikan manajerial menunjukan nilai probabilitas 0.7070 atau lebih besar dari nilai 

signifikan 0.05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0.249537, sehingga bisa disimpulkan 

bahwa Ha2 ditolak. Artinya kepemilikan manajerial bukan merupakan variabel 

moderasi antara Corporate Social Responsibility dengan nilai perusahaan.  

Ha3:  Prosentase kepemilikan Institusional memoderasi hubungan pengungkapan 

Corporate Social Responsibility dengan nilai perusahaan. 

  Dari tabel hasil analisis regresi tersebut, jika kepemilikan institusional dijadikan 

variabel independen menununjukan nilai probabilitas 0.0657 atau lebih besar dari 0.05. 

Dengan nilai koefisen regresi sebesar 0.122386, yang artinya bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh signifikan positif sebagai variabel independen terhadap nilai 

perusahaan. Jika kepemilikan manajerial dijadikan sebagai variabel moderating dengan 

melakukan interaksi terhadap Corporate Social Responsibility memberikan hasil 

probabilitas sebesar 0.0002 atau lebih kecil dari 0.05 dan nilai koefisien regresi 

menunjukan nilai -0.573472, sehingga bisa disimpulkan bahwa Ha3 diterima. Artinya 
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kepemilikan institusi merupakan variabel moderasi yang memperlemah hubungan antara 

Corporate Social Responsibility dengan nilai perusahaan.  

4.4 Pembahasan 

1. Pengaruh Corporate Social responsibility terhadap nilai perusahaan 

 Corporate Social Responsibility adalah tanggung jawab sebuah organisasi 

terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya 

pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku 

transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan 

kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan dari pemegang saham, 

sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional 

(ISO 26000). Sedangkan nilai perusahaan adalah tujuan utama yang diinginkan 

oleh perusahaan, dharapkan dengan adanya pengungkapan corporate social 

responsibility diharpkan dapat meningkatkan nilai perusahaan.  

 Dalam penelitian ini, penilaian pengungkapan corporate social 

responsibility dilakukan dengan menggunakan variabel dummy menunjukan 

pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan dengan probabilitas sebesar 

0.0012 atau kurang dari 0.05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0.390230. 

Artinya menunjukan  bahwa penerapan CSR di dalam perusahan merupakan 

faktor yang menentukan nilai perusahaan baik atau sebaliknya. Terdapat 

beberapa alasan yang menyebabkan praktik corporate social responsibility 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, karena adanya peraturan yang 

menetapkan peraturan dalam mengungkapkan corporate social responsibility 

menjadi pengungkapan mandatory ternyata memberikan dampak yang positif 

bagi perusahaan. Pengeluaran dalam bentuk laporan tanggung jawab sosial 
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perusahaan ternyata bukan pengeluaran yang sia-sia, karena dapat dibuktikan di 

penelitian ini bahwa semakin banyak pengungkapan corporate social 

responsibility yang diungkapkan sebuah perusahaan maka nilai perusahaan akan 

meningkat yang diukur dengan naiknya harga saham didasarkan rumus Tobin's 

Q. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang menjelaskan 

bahwa pengungkapan CSR merupakan salah satu cara dalam meningkatkan nilai 

perusahaan seperti penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini (2008) yang 

memberikan hasil bahwa corporate social responsibility dapat berpengaruh 

terhadap nilai perusahan. 

2. Prosentase kepemilikan Manajerial memoderasi hubungan pengungkapan 

Corporate Social Responsibility dengan nilai perusahaan. 

 Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh dewan komisaris 

dan dewan direksi, kepemilikan saham oleh manajerial diharapkan mampu 

mengurangi kecendrungan manajemen untuk memaksimalkan penggunaan 

sumber daya yang mengakibatkan meningkatkan nilai perusahaan. Pernyataan 

tersebut dapat dibuktikan bahwa kepemilikan manajerial tidak dapat dijadikan 

sebagai variabel independen dengan nilai probabilitas 0.5392 atau lebih besar dari 

0.05 dan nilai koefisien regresi sebesar -0.102207. Dapat disimpulkan bahwa 

kepemilikan manajerial tidak dapat dianggap sebagai salah satu cara dalam 

mengelola sumber daya yang dimiliki. 

  Selain itu, penelitian juga berhasil menguji hubungan variabel 

kepemilikan manajerial sebagai variabel moderating dalam hubungan Corporate 

Social Responsbility terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa nilai probabilitas sebesar 0.7070 atau lebih besar dari nilai signifikan 0.05. 

Dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.573472, yang artinya bahwa 
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kepemilikan manajerial bukan merupakan variabel yang memoderasi dalam 

hubungan Corporate Social Responsibility dengan nilai perusahaan. Berdasarkan 

pada hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa kepemilikan saham oleh pihak 

manajerial dalam satu perusahaan tidak memperkuat hubungan CSR dengan nilai 

saham perusahaan tersebut. Kepemilikan manajerial tidak memperkuat hubungan 

antara CSR dengan nilai perusahaan, dikarenakan masih belum banyaknya saham 

yang dimiliki oleh pihak manajemen dengan rata-rata kepemilikan saham oleh 

manajemen didalam perbankan hanya sebesar 3% dari total saham, sehingga 

pihak manajer belum merasa ikut memiliki perusahaan karena tidak semua 

keuntungan yang diperoleh atas kepemilikan saham tersebut dapat dinikmati oleh 

manajemen, sehingga pihak manajemen lebih memilih untuk memaksimalkan 

utilitasnya, seperti yang dijelaskan oleh teori agensi. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurlela dan Islahuddin (2008) yang 

memberikan hasil bahwa besarnya kepemilikan manajerial tidak dapat bertindak 

sebagai variabel moderasi dalam hubungan CSR dengan nilai perusahaan. 

3. Prosentase kepemilikan Institusional memoderasi hubungan pengungkapan 

Corporate Social Responsibility dengan nilai perusahaan. 

  Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh lembaga, bank, 

asuransi, lembaga lain. Kepemilikan oleh sebuah institusi lain diharapkan mampu 

menjadi pemantau kegiatan perusahaan tersebut agar dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan bahwa kepemilikan 

institusional dapat dijadikan sebagai variabel independen dengan nilai 

probabilitas 0.0657 atau lebih besar dari 0.05 dan nilai koefisen regresi sebesar 

0.122386. Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional bukan merupakan 

lembaga yang lebih profesional dalam melakukan pengawasan terhadap 
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perusahaan yang mengolah dana yang diberikan demi mengurangi adanya 

kecurangan. Adanya kepemilikan institusional diharapkan dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan karena dianggap lebih efektif dalam melakukan pengawasan. 

  Selain itu, penelitian juga berhasil menguji hubungan variabel 

kepemilikan institusional sebagai variabel moderating dalam hubungan 

Corporate Social Responsbility terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0002 atau lebih kecil dari nilai 

signifikan 0.05. Dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.573472, yang artinya 

bahwa kepemilikan institusi sebagai variabel moderating memperlemah 

hubungan Corporate Social Responsibility dengan nilai perusahaan namun 

memberikan dampak yang berlawanan (berpengaruh negatif). Dapat disimpulkan 

bahwa jika terdapat kenaikan satu satuan moderasi kepemilikan institusional pada 

hubungan Corporate Social Responsibility maka akan menurunkan nilai 

perusahaan. Hal ini berarti kepemilikan institusi dalam satu perusahaan akan 

memperlemah hubungan CSR dengan nilai saham perusahaan tersebut. 

kepemilikan institusi dapat memperlemah hubungan antara CSR dengan nilai 

perusahaan karena dengan semakin banyaknya kepemilikan institusi maka 

semakin banyak campur tangan institusi lain terhadap perusahaan tersebut 

sehingga menurunkan kinerja perusahaan tersebut. 

4.5 Implikasi manajerial 

 Dalam pembangunan perekonomian nasional perbankan merupakan lembaga 

keuagan yang memegang peranan yang sangat penting. Sebagai salah satu lembaga yang 

berperan penting dalam perekonomian, pengguna laporan tahunan atau laporan keuangan 

memiliki cara untuk melihat nilai atas perusahaan tersebut, yang berguna untuk pelaku 
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usaha (baik dalam negeri maupun luar negeri) sebagai dasar untuk penanaman modal. 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk menguji apa saja yang dapat 

menunjukan nilai perusahaan. 

 Penelitian ini terdiri dari pengungkapan yang terdapat didalam laporan tahunan 

perbankan berupa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, kepemilikan 

institusi, dan kepemilikan manajerial dalam memprediksi nilai perusahaan menggunakan 

periode 2007 sampai 2013. Hasil yang didapat dalam penelitian ini membuktikan bahwa 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai variabel independen dapat 

meningkatkan nilai perusahaan, kepemilikan manajerial bukan merupakan variabel 

pemoderasi antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan nilai 

perusahaan, kepemilikan institusional merupakan variabel moderasi yang memperlemah 

hubungan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan 

untuk perbankan go public. 

 Berdasarkan pada hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen perbankan 

seharusnya tidak perlu ragu dalam melakukan tanggung jawab sosial perusahaan, karena 

tanggung jawab sosial yang dilakukan tersebut memberikan arti bahwa perusahaan tidak 

hanya mementingkan kepentingan perusahaan semata, tetapi juga mementingkan sisi 

ekonomi, sosial dan lingkungan sehingga kegiatan tersebut dapat disambut baik oleh 

investor yang diwujudkan dengan meningkatnya harga saham. Sedangkan dari pihak 

investor, dalam menentukan keputusan investasi di perusahaan perbankan go public 

dapat mempertimbangkan sisi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, karena 

semakin besar pengungkapan tersebut akan meningkatkan harga saham yang 

diinvestasikan. 

Selain itu penelitian ini juga memberikan hasil bahwa kepemilikan saham oleh 

istitusi dapat berperan dalam pengawasan terhadap perusahaan, yaitu melakukan 
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tanggung jawab sosial perusahaan. Tetapi pengawasan tersebut tidak dimaksudkan untuk 

melakukan lebih banyak pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan karena 

semakin banyak institusi yang melakukan pengawasan akan mengakibatkan institusi 

tersebut melakukan banyak campur tangan terhadap kebijakan perusahaan, salah satunya 

kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggap oleh pemegang saham dapat 

mengurangi pendapatan yang akan diterima. Berdasarkan penjelasan tersebut manajer 

harus bisa mengurangi campur tangan oleh pemegang saham institusi dalam pelaksanaan 

tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga kegiatan tersebut akan tetap meningkatkan 

harga saham perusahaan. Sedangkan untuk pihak investor, dalam menentukan keputusan 

investasi di perbankan go public selain melihat dari besarnya pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan juga harus melihat proporsi kepemilikan saham oleh institusi, 

karena semakin besar kepemilikan institusi didalam perbankan akan mengakibatkan 

menurunkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga harga saham 

akan turun. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate social 

responsibility terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan manajerial, dan 

kepemilikan institusi sebagai variabel moderating. Sampel perbankan dalam penelitian 

ini adalah 17 perbankan yang terdaftar pada Bursa efek Indonesia periode 2007-2013 dan 

total observasi sebanyak 101 observasi. Dengan menggunakan software Eviews7, 

diperoleh hasil dari pengujian data panel yang dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Variabel corporate social responsibility berpengaruh positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan, artinya semakin banyak perusahaan melakukan tanggung jawab 

sosial perusahaan akan mengakibatkan meningkatnya nilai perusahaan. 

2. Variabel kepemilikan manajerial bukan merupakan variabel yang memoderasi 

hubungan antara corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan.  

3. Variabel kepemilikan institusional merupakan variabel moderasi yang 

memperlemah hubungan corporate social responsibility terhadap nilai 

perusahaan. Artinya semakin banyak kepemilikan institusional dalam mengawasi 

perusahaan maka akan mengurangi penerapan corporate social responsibility, 

sehingga menurunkan harga saham, karena apabila perusahaan meningkatkan 

pengungkapan corporate social responsibility maka beban yang dikeluarkan 

perusahaan akan semakin besar. Meningkatnya beban perusahaan akan 

menurunkan pendapatan bersih yang didapat oleh perusahaan sehingga akan 

menyebabkan menurunya deviden per lembar saham. Pada akhirnya, keuntungan 

yang didapat oleh pihak pemilik institusional tidak sesuai yang diharapkan. 
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5.2  Keterbatasan Penelitian 

 Adapun saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya, antara lain sebagai 

berikut : 

1. Penelitian hanya menggunakan dua macam kepemilikan dalam variabel 

moderasi, yaitu kepemilikan manajerial dan institusional. 

2. Data yang di gunakan dalam penelitian ini sebagian besar berupa data laporan 

tahunan perusahaan sehingga tidak semua item di dalam daftar pengungkapan 

sosial di ungkapkan secara jelas sebagaimana di dalam laporan keberlanjutan. 

3. Sampel yang digunakan dalam penelitian dibatasi dalam industri perbankan, serta 

rentang waktu 7 tahun, yakni 2007-2013. 

4. Item atau pengukuran variabel corporate social responsbility, masih 

menggunakan  Corporate Social Responsibility Disclosure Index (CSRI). 

5. Data yang digunakan dalam menghitung harga saham penutupan didalam 

TobinsQ, menggunakan harga saham setelah tanggal laporan audit dikeluarkan.  

5.3  Saran 

 Adapun saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya, antara lain sebagai 

berikut : 

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel moderating berupa 

corporate governance, dan faktor eksternal perusahaan seperti inflasi. Selain itu 

juga dapat melakukan pengukuran variabel corporate social responsibility 

menggunakan Global Reporting Initiative (GRI). 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dalam menghitung harga saham 

penutupan di dalam metode perhitungan tobinsQ, dapat menggunakan data 

average  harga saham setelah laporan audit dikeluarkan. 
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3. Untuk pemakai laporan keuangan dapat melakukan keputusan investasi yang 

akan dibuat berdasarkan pada kegiatan tanggung jawab sosial yang telah 

dilakukan oleh perusahaan, karena dengan semakin besar pengungkapan 

tanggung jawab sosial yang dilakukan akan menaikkan nilai perusahaan yang 

diukur menggunakan harga saham. 

4. Untuk pihak manajemen, agar lebih meningkatkan kegiatan tanggung jawab 

sosial perusahaan baik dalam segi kuantitas maupun kualitas, sehingga kegiatan 

tersebut bukan hanya sebagai kewajiban semata, tetapi juga dapat meningkatkan 

harga saham perusahaan. 
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LAMPIRAN I 

LAPORAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL 

No Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PNBN - 2013 

Lingkungan    

1 
Pernyataan yang menunjukan operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi 

atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi. 0 

2 Menerima Penghargaan terkait dengan program lingkungan perusahaan 0 

3 Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan 1 

4 Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan. 1 

5 Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah 0 

6 Perlindungan Lingkungan Hidup 1 

Energi   

1 Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi 0 

2 Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi 0 

3 Mengungkapkan Kebijakan energi perusahaan 0 

Keerhatan dan keselamatan tenaga kerja   

1 Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja 0 

2 Mempromosikan keselamatan kerja dan kesehatan fisik/mental 1 

3 Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja 0 

4 Mentaati peraturan standart kesehatan dan keselamatan kerja 0 

5 Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja 0 

6 Menetapkan suatu komite keselamatan kerja 1 

7 Melaksanakan riset untuk meningkatan keselamatan kerja 0 

8 Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja 1 

 Lain-lain tentang Tenaga kerja   

1 Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat 0 

2 Mengungkapkan persentase/jumlah tenaga kerja wanita/orang cacat 0 

3 Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang cacat 0 

4 Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat 0 

5 Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja 1 

6 Meberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan 1 

7 Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja 0 

8 
Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam 

proses mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan 0 

9 Mengungkapkan perencanaan Kepemilikan rumah karyawan 1 

10 Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi 0 

11 Mengungkapkan persentase gaji untuk pensiun 1 

12 Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan 1 

13 Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan 1 

14 Mengungkapkan tingkat managerial yang ada 1 

15 Mengungkapkan disposisi staff - dimana staff ditempatkan 0 

16 Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka. 1 
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17 Mengungkapkan Statistik tenaga kerja , seperti penjualan petenaga kerja 1 

18 Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut 1 

19 Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja  0 

20 Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain 0 

21 
Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam 

meningkatkan kepuasan  dan motivasi kerja. 1 

22 Mengungkapkan stabilitas pekerjaan dan masa depan perusahaan 1 

23 Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah 0 

24 Melaporkan hubungan pekerjaan dan serikat buruh 1 

25 Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja 0 

26 mengungkapkan bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan 0 

27 Peningkatan kondisi kerja secara umum 0 

28 Informasi re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tanaga kerja 0 

29 Informasi dan statistik perputaran tanaga kerja 1 

Produk   

1 Pengungkapa informasi pengembangan produk, temasuk pengemasan 1 

2 Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan   

3 Pengungkapan informasi proyek riset untuk memperbaiki produk 1 

4 Membuat produk lebih aman untuk konsumen 1 

5 

Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam 

penerimaan penghargaan 1 

6 Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat 0 

Keterlibatan Masyarakat   

1 Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk masyarakat, pendidikan, 

seni 1 

2 Tenaga kerja paruh waktu dari mahasiswa atau pelajar  0 

3 Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat 1 

4 Membantu riset medis 0 

5 
Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar, pameran atau 

seni 1 

6 Membaiayai program beasiswa 1 

7 Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat 1 

8 Mensponsori kampanye nasional 1 

9 mendukung pengembangan industri lokal 1 

Umum   

1 
Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan 

dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat 1 

2 
Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan 

selain yang dissebutkan diatas 1 

TOTAL PENGUNGKAPAN 33 

TOTAL INDIKATOR PENGUNGKAPAN 63 

CSR 0.5238 
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LAMPIRAN II 

DATA ANGKA VARIABEL SETIAP PERUSAHAAN 

Tahun Nama Bank TobinsQ IO MO CSR 

2007 AGRO 1.071 0.96 0 0.10 

2008   1.082 0.96 0 0.17 

2009   1.036 0.97 0 0.11 

2010   1.091 0.97 0 0.17 

2011   1.059 0.94 0 0.13 

2012   1.035 0.93 0 0.11 

2013   1.002 0.94 0 0.62 

2007 BACA 0.935 0.14 0.624 0.22 

2008   0.968 0.06 0.651 0.14 

2009   0.972 0.61 0.217 0.14 

2010   0.984 0.78 0.049 0.16 

2011   1.012 0.57 0.049 0.11 

2012   0.975 0.40 0.216 0.13 

2013   0.945 0.33 0.282 0.16 

2007 BAEK 1.102 0.86 0.138 0.13 

2008   1.248 0.77 0.226 0.13 

2009   1.278 0.77 0 0.13 

2010   1.216 1.00 0 0.17 

2011   1.110 1.00 0 0.16 

2012   1.042 1.00 0 0.33 

2013   1.041 1.00 0 0.25 

2007 BBCA 1.108 0.51 0.020 0.24 

2008   1.141 0.51 0.019 0.19 

2009   1.339 0.47 0.019 0.21 

2010   1.393 0.48 0.019 0.24 

2011   1.414 0.48 0.019 0.25 

2012   1.468 0.47 0.027 0.37 

2013   1.389 0.47 0.018 0.43 

2007 BBKP 0.996 0.63 0 0.17 

2008   0.977 0.66 0 0.17 

2009   0.988 0.62 0 0.25 

2010   1.009 0.60 0.002 0.29 

2011   0.998 0.48 0.001 0.19 

2012   1.018 0.47 0.002 0.22 

2013   0.988 0.47 0.002 0.25 

2007 BBNI 1.040 0.10 0 0.37 

2008   0.977 0.10 0 0.38 

2009   1.032 0.10 0 0.35 

2010   1.124 0.15 0 0.40 
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Tahun Nama Bank TobinsQ IO MO CSR 

2011   1.096 0.15 0 0.43 

2012   1.141 0.15 0.002 0.41 

2013   1.092 0.15 0.002 0.43 

2007 BBNP 1.032 0.74 0 0.08 

2008   1.025 0.71 0 0.08 

2009   1.000 0.71 0 0.13 

2010   0.976 0.75 0 0.14 

2011   0.990 0.75 0 0.14 

2012   0.982 0.75 0 0.21 

2013   0.995 0.76 0 0.21 

2007 BBRI 1.113 0.05 0 0.24 

2008   1.062 0.05 0 0.30 

2009   1.070 0.55 0 0.35 

2010   1.073 0.57 0 0.37 

2011   1.243 0.06 0 0.40 

2012   1.231 0.06 0 0.49 

2013   1.192 0.08 0 0.57 

2007 BDMN 1.175 0.73 0.06 0.33 

2008   0.980 0.67 0.09 0.35 

2009   1.230 0.68 0.16 0.38 

2010   1.266 0.67 0.16 0.33 

2011   1.144 0.74 0.27 0.35 

2012   1.181 0.74 0.27 0.40 

2013   1.055 0.74 0.27 0.43 

2007 BMRI 1.121 0.18 0 0.37 

2008   1.015 0.19 0 0.40 

2009   1.196 0.2 0 0.41 

2010   1.211 0.2 0 0.37 

2011   1.169 0.20 0 0.43 

2012   1.254 0.03 0 0.51 

2013   1.168 0.02 0 0.62 

2007 BNII 1.197 0.69 0 0.24 

2008   1.193 0.98 0 0.25 

2009   1.123 0.98 0 0.32 

2010   1.381 0.97 0 0.35 

2011   1.204 0.97 0 0.29 

2012   1.117 0.97 0 0.30 

2013   1.044 0.97 0 0.41 

2007 BNLI 1.068 0.89 0 0.27 

2008   0.978 0.89 0 0.25 

2009   1.031 0.89 0 0.35 

2010   1.092 0.89 0 0.29 
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Tahun Nama Bank TobinsQ IO MO CSR 

2011   1.030 0.89 0 0.35 

2012   1.025 0.89 0 0.44 

2013   0.995 0.89 0 0.48 

2007 BVIC 0.974 0.66 0 0.11 

2008   0.957 0.63 0 0.13 

2009   0.978 0.55 0.171 0.13 

2010   0.978 0.49 0.161 0.24 

2011   0.972 0.54 0.135 0.27 

2012   0.958 0.53 0.134 0.32 

2013   0.956 0.53 0.133 0.30 

2007 MAYA 1.580 0.92 0 0.17 

2008   1.523 0.92 0 0.16 

2009   1.448 0.92 0 0.19 

2010   1.120 0.92 0 0.19 

2011   1.450 0.92 0 0.16 

2012   1.189 0.81 0 0.24 

2013   1.144 0.85 0 0.22 

2007 MEGA 0.968 0.55 0 0.14 

2008   0.977 0.58 0 0.14 

2009   1.068 0.58 0 0.13 

2010   1.061 0.58 0 0.13 

2011   1.107 0.58 0 0.13 

2012   1.071 0.58 0 0.16 

2013   1.115 0.58 0 0.16 

2007 NISP 1.056 1.00 0.0007 0.25 

2008   1.006 1.00 0.0002 0.32 

2009   1.029 1.00 0.0002 0.27 

2010   1.066 1.00 0.0002 0.32 

2011   1.020 1.00 0.0001 0.48 

2012   1.050 1.00 0.0001 0.48 

2013   1.009 1.00 0.0001 0.62 

2007 PNBN 1.096 0.75 0 0.27 

2008   1.016 0.75 0 0.33 

2009   1.186 0.84 0 0.38 

2010   1.143 0.84 0 0.38 

2011   1.037 0.84 0 0.46 

2012   1.013 0.84 0 0.44 

2013   0.988 0.85 0 0.52 
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LAMPIRAN III 

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF 

 TOBINSQ CSR MO IO CSR*MO CSR*IO 
 Mean  1.058163  0.283043  0.039324  0.629707  0.009164  0.170822 
 Median  1.040776  0.269841  0.000000  0.685500  0.000000  0.120330 
 Maximum  1.253635  0.619048  0.651000  0.999900  0.138644  0.618986 
 Minimum  0.935031  0.079365  0.000000  0.024000  0.000000  0.007957 
 Std. Dev.  0.076033  0.133976  0.109289  0.305661  0.025566  0.131224 
 Skewness  0.636375  0.519028  3.801624 -0.618550  3.399765  1.180536 
 Kurtosis  2.560475  2.544491  19.24086  2.209964  14.42564  4.052564 

       
 Jarque-Bera  7.630023  5.407921  1353.294  9.067162  743.9446  28.12240 
 Probability  0.022037  0.066940  0.000000  0.010742  0.000000  0.000001 

       
 Sum  106.8745  28.58730  3.971760  63.60040  0.925563  17.25301 
 Sum Sq. Dev.  0.578099  1.794945  1.194406  9.342859  0.065364  1.721983 

       
 Observations  101  101  101  101  101  101 
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LAMPIRAN IV 

UJI CHOW 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 6.257044 (16,79) 0.0000 

Cross-section Chi-square 82.675307 16 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: TOBINSQ   
Method: Panel Least Squares   
Date: 10/01/14   Time: 17:22   
Sample: 2007 2013   
Periods included: 7   
Cross-sections included: 17   
Total panel (unbalanced) observations: 101  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.881778 0.050385 17.50092 0.0000 

CSR 0.617721 0.125226 4.932844 0.0000 
MO -0.221163 0.160937 -1.374217 0.1726 
IO 0.209034 0.066840 3.127377 0.0023 

CSR*MO 0.687683 0.638113 1.077681 0.2839 
CSR*IO -0.747513 0.169043 -4.422022 0.0000 

     
     R-squared 0.364582     Mean dependent var 1.058163 

Adjusted R-squared 0.331139     S.D. dependent var 0.076033 
S.E. of regression 0.062183     Akaike info criterion -2.659914 
Sum squared resid 0.367335     Schwarz criterion -2.504560 
Log likelihood 140.3256     Hannan-Quinn criter. -2.597022 
F-statistic 10.90156     Durbin-Watson stat 1.053800 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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LAMPIRAN V 

HASIL UJI HAUSMAN 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

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

     
     Cross-section random 6.504392 5 0.2602 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     CSR 0.310507 0.390230 0.001892 0.0668 

MO -0.077570 -0.102207 0.008740 0.7921 
IO 0.059503 0.122386 0.002590 0.2166 

CSR*MO 0.102680 0.249537 0.108708 0.6560 
CSR*IO -0.515448 -0.573472 0.001754 0.1660 

     
          

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: TOBINSQ   
Method: Panel Least Squares   
Date: 10/01/14   Time: 17:23   
Sample: 2007 2013   
Periods included: 7   
Cross-sections included: 17   
Total panel (unbalanced) observations: 101  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.022966 0.061211 16.71214 0.0000 

CSR 0.310507 0.124764 2.488748 0.0149 
IO 0.059503 0.083136 0.715732 0.4763 
MO -0.077570 0.190383 -0.407440 0.6848 

CSR*MO 0.102680 0.739386 0.138873 0.8899 
CSR*IO -0.515448 0.152007 -3.390954 0.0011 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.719740     Mean dependent var 1.058163 

Adjusted R-squared 0.645241     S.D. dependent var 0.076033 
S.E. of regression 0.045286     Akaike info criterion -3.161649 
Sum squared resid 0.162018     Schwarz criterion -2.592019 
Log likelihood 181.6633     Hannan-Quinn criter. -2.931047 
F-statistic 9.661026     Durbin-Watson stat 1.941573 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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LAMPIRAN VI 

HASIL REGRESI MENGGUNAKAN RANDOM EFFECT 

Dependent Variable: TOBINSQ   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 10/01/14   Time: 17:17   
Sample: 2007 2013   
Periods included: 7   
Cross-sections included: 17   
Total panel (unbalanced) observations: 101  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.977738 0.051594 18.95057 0.0000 

CSR 0.390230 0.116935 3.337143 0.0012 
MO -0.102207 0.165849 -0.616264 0.5392 
IO 0.122386 0.065737 1.861734 0.0657 

CSR*MO 0.249537 0.661803 0.377055 0.7070 
CSR*IO -0.573472 0.146122 -3.924613 0.0002 

     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.046646 0.5148 

Idiosyncratic random 0.045286 0.4852 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.197721     Mean dependent var 0.387323 

Adjusted R-squared 0.155496     S.D. dependent var 0.075558 
S.E. of regression 0.046106     Sum squared resid 0.201949 
F-statistic 4.682542     Durbin-Watson stat 1.632587 
Prob(F-statistic) 0.000726    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.279816     Mean dependent var 1.058163 

Sum squared resid 0.416338     Durbin-Watson stat 0.791902 
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LAMPIRAN VII 

HASIL UJI NORMALITAS 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2007 2013
Observations 101

Mean      -0.007400
Median  -0.012824
Maximum  0.138787
Minimum -0.108513
Std. Dev.   0.064094
Skewness   0.458967
Kurtosis   2.364572

Jarque-Bera  5.245151
Probability  0.072616
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LAMPIRAN VIII 

UJI ASUMSI KLASIK 

Uji Multikolinearitas 

 TOBINSQ CSR MO IO CSR*MO CSR*IO 
TOBINSQ  1.000000  0.330596 -0.254044 -0.227765 -0.156808 -0.117538 

CSR  0.330596  1.000000 -0.135647 -0.182806 -0.016524  0.498832 
IO -0.227765 -0.182806 -0.229133  1.000000 -0.152608  0.702784 
MO -0.254044 -0.135647  1.000000 -0.229133  0.911367 -0.149838 

CSR*MO -0.156808 -0.016524  0.911367 -0.152608  1.000000 -0.037133 
CSR*IO -0.117538  0.498832 -0.149838  0.702784 -0.037133  1.000000 

 

Uji Heterokedasitas 

Heteroskedasticity Test: White  
          

F-statistic 1.036810     Prob. F(17,66) 0.4326 
Obs*R-squared 17.70465     Prob. Chi-Square(17) 0.4077 
Scaled explained SS 11.48539     Prob. Chi-Square(17) 0.8302 

 

Uji Autokolerasi 

R-squared 0.197721     Mean dependent var 0.387323 
Adjusted R-squared 0.155496     S.D. dependent var 0.075558 
S.E. of regression 0.046106     Sum squared resid 0.201949 
F-statistic 4.682542     Durbin-Watson stat 1.632587 
Prob(F-statistic) 0.000726    

 

 

Pengaruh pengungkapan..., Raymond Musthasella Sardi, Ak.-IBS, 2014




