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ABSTRACT 
 
 
 
 

 

This research comes from the idea of reactions from nowadays yet skeptical 

and smart citizens to every existing company in terms of the effect of their mobility 

and productivity to the environment itself. And so, with many published literatures 

and various valid Government information, I, as the writer, present to you, The 

Influence of Corporate Social Responsibility (CSR) to the Firm Value with and 

without Profitability as the moderating variable. 

 

The purpose of this research is to examine and analyze the influence of CSR 

to the Firm Value that proxied by Tobin’s Q with and without Profitability as the 

moderating variable. The sample selection using purposive sampling method and 

the number of observation of this research is as many as 5 construction 

companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX). 

 

Data obtained from secondary data of financial statements of construction 

companies, starting from 2011 until 2017. Analysis technique used in this 

research is multiple linear regression analysis. 

 

The results were as follows: (1) Corporate Social Responsibility doesn’t 

affect the firm value positively either significantly; (2) Corporate Social 

Responsibility which is strengthened by profitability (that proxied by Return on 

Equity) affect the firm value positively and also significantly. 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Profitability, Return on Equity, Firm 

Value 
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ABSTRAK 
 
 
 
 

 

Penelitian ini bermula dari gagasan mengenai penilaian masyarakat yang 

semakin kritis terhadap perusahaan-perusahaan yang banyak mengancam 

kelestarian lingkungan. Didukung dengan banyaknya informasi valid maka 

penulis menggagaskan penelitian yang penulis beri judul Pengaruh Corporate 

Social Responsibility (CSR) terhadap Nilai Perusahaan sebelum dan sesudah 

diperkuat oleh variabel Profitabilias yang merupakan pemoderasi 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Corporate 

Social Responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan 

Tobin’s Q sebelum dan sesudah diperkuat oleh variabel Profitabilias yang 

merupakan pemoderasi. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive 

sampling dan observasi dari penelitian ini adalah sebanyak 5 perusahaan 

konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

Data diperoleh dari data sekunder laporan keuangan perusahaan konstruksi, 

mulai dari tahun 2011 hingga 2017. Teknik analisis yang digunakan di dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. 

 

Hasil dari penelitian ini ialah sebagai berikut: (1) Corporate Social 

Responsibility tidak memengaruhi nilai perusahaan secara positif dan signifikan; 
 

(2) Corporate Social Responsibility yang diperkuat oleh profitabilitas (yang 

diproksikan oleh Return on Equity) memengaruhi nilai perusahaan secara positif 

dan signifikan. 

 

Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Return on Equity, 

Nilai Perusahaan 
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  Indonesia Banking School 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dewasa ini, perkembangan proyek infrastruktur berjalan dengan pesat dan 

banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. 

Disebutkan di dalam Kebijakan Moneter Bulanan bahwa perekonomian Indonesia 

pada triwulan I 2018 diprakirakan tumbuh lebih baik dari triwulan yang sama 

pada tahun sebelumnya, didorong oleh investasi dan konsumsi pemerintah yang 

meningkat, kinerja ekspor yang tetap positif. Peningkatan investasi terutama 

terjadi pada sektor konstruksi seiring penyelesaian proyek infrastruktur dan pada 

sektor primer dengan meningkatnya permintaan eksternal (Bank Indonesia, 2018) 

 Di lain situasi, nilai pasar perusahaan konstruksi juga menunjukkan 

adanya pertumbuhan yang baik seperti yang dijelaskan pada gambar di bawah ini, 

 

Sumber: www.sinarharapan.co, 2016 (telah diolah kembali) 

Gambar 1.1 Nilai Pertumbuhan Pasar Konstruksi Bangunan 

250 
284 

369 
407 

446 

0

100

200

300

400

500

2011 2012 2013 2014 2015

1 
Pengaruh Corporate Social Responsibility..., Ryan Christian, Ma.-Ibs, 2018

http://www.sinarharapan.co/


2 
 

  Indonesia Banking School 

 Gambar 1.1 di atas menunjukkan nilai pertumbuhan pasar perusahaan 

konstruksi bangunan dari tahun 2011 ke tahun 2015 (dalam Triliun Rupiah). 

Dapat kita lihat, bahwa pelonjakan kenaikan yang paling drastis terjadi di tahun 

2012 ke 2013 dan 2014 ke 2015 yaitu masing-masing sebesar 85 dan 39 triliun 

rupiah. Pertumbuhan pasar perusahaan konstruksi nasional memang terus 

meningkat signifikan seiring pembangunan infrastruktur di dalam negeri. 

 Sementara itu, Badan Pusat Statistik pun mencatat pertumbuhan nilai 

konstruksi 2 tahun terakhir sebagai berikut: 

 

Sumber: www.bps.go.id, 2017 (telah diolah kembali) 

Gambar 1.2 Indeks Triwulan Nilai Konstruksi 

 Gambar 1.2 di atas menunjukkan bahwa nilai pekerjaan sektor konstruksi 

bangunan yang tergantung pada realisasi fisik pekerjaan proyek-proyek yang 

diselesaikan pada periode waktu triwulan di 2 tahun terakhir mengalami fluktuasi 

yang cenderung kepada peningkatan dimana, terjadi kenaikan sebesar 10,68 triliun 

rupiah pada triwulan III ke triwulan IV tahun 2017 yang selanjutnya terjadi 

penurunan sebesar 6,43 triliun rupiah pada triwulan pertama di tahun 2017. 

Kemudian, kembali terjadi peningkatan di triwulan II hingga triwulan akhir tahun 
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2017. Dengan kondisi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di 

bidang konstruksi bangunan inilah yang menjadikan penulis memilihnya menjadi 

objek di dalam penelitian ini. 

 Di dalam menjaga eksistensi perusahaan di dunia bisnisnya, perusahaan 

tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan lingkungan eksternalnya, sehingga 

hal ini menjadi sorotan bagi kalangan akademisi, praktisi, serta Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) sejak beberapa dasawarsa terakhir (Handriyani, 2013). 

 Kesadaran tentang pentingnya memraktikan Corporate Social 

Responsibility (CSR) atau yang dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan 

ini kian menjadi tren global seiring dengan semakin maraknya kepedulian 

masyarakat global terhadap keadaan lingkungan sekitar yang juga diatur di dalam 

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Wijayanti di 

dalam Sulistyaningsih, 2017). 

 Di Indonesia sendiri, pada tanggal 20 Juli 2007 pemerintah mengesahkan 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang 

mengatur kewajiban perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial 

perusahaan. CSR merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk membangun 

masyarakat di sekeliling di mana perusahaan tersebut beroperasi.  

 CSR pun juga merupakan sebuah gagasan di mana perusahaan tidak lagi 

dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu 

nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tetapi, 

tanggung jawab perusahaan juga harus berpijak pada triple bottom line, yaitu 
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keberlanjutan dari konsep sustainable development yang secara explisit telah 

mengaitkan antara dimensi tujuan dan tanggung jawab, baik kepada shareholder 

maupun stakeholder (hal. 56)  (Hadi, 2011). 

 Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas tepatnya pada pasal 74 ayat 1 menyebutkan bahwasanya perseroan yang 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya 

alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat ini sudah 

cukup jelas menjabarkan bahwa perseroan yang lini usahanya berkaitan dengan 

sumber daya alam dituntut untuk melaksanakannya, termasuk juga sektor 

Konstruksi Bangunan. 

 Penelitian ini menggunakan CSR sebagai variabel independen yang akan 

memengaruhi variabel dependen yaitu Nilai Perusahaan. Nilai Perusahaan itu 

sendiri diproksikan dengan Tobin’s Q yang dipilih karena rasio Tobin’s Q 

memberikan informasi yang paling baik (baik di sini memiliki artian bahwa 

informasi yang diberikan kepada perusahaan maupun seluruh stakeholder-nya 

dengan menyeluruh atau holistik) tentang perusahaan dibanding dengan rasio 

lainnya (seperti PBV, MBR, dan PER). 

 Penelitian ini juga mengacu kepada penelitian terdahulu, Sulistyaningsih 

(2017) menemukan bahwa CSR memberikan pengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan dan diperkuat dengan profitabilitas. Kemudian, di dalam penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Handriyani A N. (2013) menunjukkan bahwa CSR 
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pun turut memberikan pengaruh positif signifiakn terhadap nilai perusahaan 

namun profitabilitas sebagai variabel moderating tidak memperkuat CSR. 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis 

menyusun penelitian yang penulis beri judul PENGARUH CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN 

PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi pada Konstruksi 

Bangunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2017). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, dapat 

diidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang ada sebagai berikut: 

1. Perusahaan Konstruksi Bangunan cenderung melaksanakan CSR bukan 

karena kesadaran penuh melainkan karena keterpaksaan dengan peraturan 

perundang-undangan yang ada. 

2. Perusahaan Konstruksi Bangunan belum menyadari sepenuhnya manfaat 

dari penerapan CSR. 

3. Masih banyak Konstruksi Bangunan yang belum mengetahui arti 

pentingnya CSR yang mana bukan hanya untuk kepentingan lingkungan 

dan sekitar namun yang pada akhirnya juga untuk meningkatkan nilai 

perusahaan itu sendiri. 
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1.3 Perumusan Masalah 

 Setelah dilakukan identifikasi terkait masalah-masalah yang ada, maka 

permasalahan pokok dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana CSR memengaruhi Nilai Perusahaan pada Perusahaan 

Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011 

hingga 2017? 

2. Bagaimana CSR memengaruhi Nilai Perusahaan dengan variabel 

moderating Profitabilitas pada Perusahaan Konstruksi Bangunan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011 hingga 2017? 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

 Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis ingin memberikan 

beberapa pembatasan terkait masalah yang dibahas yaitu:  

1. Perusahaan yang ditelit unttuk dijadikan objek penelitian akan 

dikerucutkan atau dibuat lebih spesifik yaitu sub sektor Konstruksi 

Bangunan. 

2. Periode penelitian yang dilakukan adalah tahun 2011 sampai 2017. 

3. Variabel independen yang akan diteliti di dalam penelitian ini adalah CSR 

juga Profitabilitas yang merupakan variabel penguat atau variabel 

moderating. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

 Penelitian yang akan dilakukan penulis ini memiliki tujuan yaitu seperti 

penjabaran di bawah ini: 

1.   Untuk menganalisis apakah CSR memengaruhi Nilai Perusahaan pada 

Perusahaan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2011-2017. 

2.    Untuk menganalisis apakah CSR memengaruhi Nilai Perusahaan dengan 

variabel moderating Profitabilitas pada Perusahaan Konstruksi Bangunan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2017. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat atau kegunaan antara lain: 

1.   Manfaat Teoretis 

   Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan studi mengenai manajemen keuangan khususnya 

mengenai pengaruh CSR yang juga diperkuat dengan Profitabilitas 

terhadap Nilai Perusahaan. 

2.   Manfaat Praktis 

   1. Bagi perusahaan secara umum: perusahaan menjadi mampu untuk 

 mengetahui pentingnya penerapan CSR di perusahaan yang go public. 
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   2. Bagi peneliti selanjutnya: penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

 masukan mengenai substansi terkait yang dibahas di dalam penelitian 

 ini bagi peneliti lain agar dapat membandingkan teori yang didapat di 

 bangku kuliah dengan keadaan yang senyatanya ada di dalam suatu 

 perusahaan.  

 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

 Penyusunan atau penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab di 

dalamnya, yang berisikan substansi dengan maksud dan fungsi berbeda yakni: 

1. BAB I – PENDAHULUAN, bab pertama ini menjelaskan mengenai latar 

 belakang penulisan, permasalahan yang ada, hingga tujuan yang 

 diinginkan untuk dicapai dari penelitian. 

2. BAB II – LANDASAN TEORI, bab kedua ini akan membahas tentang 

 teori-teori dasar dan relevan yang akan menjadi landasan utama bagi 

 penulis, serta teori-teori lain yang mendukung teori utama tentunya berasal 

 dari sumber yang valid. Juga terdapat rerangka pemikiran penulis 

 mengenai alur penelitian dan terdapat pula beberapa hipotesis awal. 

3. BAB III – METODOLOGI PENELITIAN, bab ketiga ini berisi tentang 

 metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yang mana berisi 

 tentang variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan 

 sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data. 
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4. BAB IV – ANALISIS DAN PEMBAHASAN, bab keempat ini merupakan 

 isi pokok dari keseluruhan penelitian yang mana berisi tentang gambaran 

 umum dari objek penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian. 

5. BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN, bab kelima sekaligus bab 

 penutup ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

 dilakukan, keterbatasan penelitian yang ditemui dan beberapa saran 

 penulis bagi pihak-pihak berkepentingan mengenai materi bahasan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Teori Stakeholder 

 Konsep tentang stakeholder theory telah dikenal sejak lama (pertama kali 

didengungkan oleh Freeman di tahun 1984, sedang istilah stakeholder itu sendiri 

pertama kali diperkenalkan oleh Standford Research Institute (SRI) pada tahun 

1963) dengan penjabarannya yaitu kumpulan kebijakan dan praktik yang 

berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, 

penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk 

berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan (Waryanti, 2009).  

 Secara lebih spesifik, tanggung jawab perusahaan seharusnya melampaui 

tindakan memaksimalkan laba untuk kepentingan pemegang saham (shareholder), 

namun lebih luas lagi bahwa kesejahteraan yang diciptakan oleh perusahaan 

sebetulnya tidak terbatas kepada pemegang saham, tetapi juga untuk para 

stakeholder, yaitu semua pihak yang mempunyai keterkaitan atau klaim terhadap 

perusahaan. Mereka adalah pemasok (supplier), pelanggan, pemerintah, 

masyarakat lokal, investor, karyawan, kelompok politik, dan asosiasi 

perdagangan.  

9 
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 Teori stakeholder itu sendiri merupakan semua pihak baik internal 

maupun eksternal yang mempunyai hubungan yang bersifat memengaruhi 

maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. 

Batasan stakeholder tersebut mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya 

memerhatikan stakeholder, karena mereka adalah pihak yang dipengaruhi dan 

memengaruhi baik langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan 

yang diambil oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak memerhatikan para 

stakeholder bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeliminasi 

legitimasi stakeholder (Hadi, 2011). 

 Dengan adanya teori ini diharapkan pihak manajemen perusahaan akan 

memasukkan nilai-nilai moralitas dalam setiap perencanaan dan pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan aktivitas usahanya. Berdasarkan penjelasan di 

atas ini, maka semakin jelaslah bahwa teori stakeholder adalah suatu pendekatan 

yang didasarkan atas bagaimana mengamati, mengidentifikasi dan menjelaskan 

secara analitis tentang berbagai unsur yang dijadikan dasar dalam mengambil 

suatu keputusan dan tindakan dalam menjalankan aktivitas usaha.  

Pada intinya, bisnis atau usaha yang ada selama dimulainya operasional 

harus dijalankan sedemikian rupa sehingga wewenang atau hak dan juga 

kepentingan stakeholder dengan aktivitas dunia usaha terjamin, diperhatikan dan 

dihargai (Azheri, 2011). Kemudian, dalam perkembangan teori stakeholder, ada 

dua bentuk dalam pendekatan stakeholder yaitu old-corporate relation dan new-

corporate relation.  
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Old-corporate relation menekankan pada bentuk pelaksanaan aktivitas 

perusahaan yang secara terpisah di mana setiap fungsi dalam sebuah perusahaan 

melakukan pekerjaan tanpa adanya kesatuan di antara fungsi-fungsi tersebut. Hal 

ini menyebabkan setiap bagian di dalam perusahaan mempunyai kepentingan, 

nilai dan tujuan yang berbeda-beda bergantung pada visi dan misi masing-masing 

fungsi. Hubungan dengan pihak di luar perusahaan bersifat jangka pendek dan 

hanya sebatas hubungan transaksional saja tanpa ada kerjasama untuk 

menciptakan kebermanfaatan bersama. 

 Sedang, new-corporate relation menekankan kolaborasi antara perusahaan 

dengan seluruh stakeholder-nya sehingga perusahaan bukan hanya menempatkan 

dirinya sebagai bagian yang bekerja secara sendiri dalam sistem sosial masyarakat 

karena profesionalitas telah menjadi hal utama dalam pola hubungan ini. 

Hubungan perusahaan dengan internal stakeholder dibangun berdasarkan konsep 

kebermanfaatan yang membangun kerjasama untuk bisa menciptakan 

kesinambungan usaha perusahaan bukan hanya bersifat transaksional dan jangka 

pendek namun lebih kepada hubungan yang bersifat fungsional yaitu selain usaha 

untuk menghimpun kekayaan perusahaan juga berusaha untuk bersama-sama 

membangun kualitas hidup eksternal stakeholder (Budimanta, 2008). 

 

2.1.2 Teori Legitimasi 

 Legitimasi merupakan keadaan di mana psikologis sekelompok pihak 

dengan tingkat kepekaan yang tinggi terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik 
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secara fisik maupun bukan fisik (O’Donovan di dalam Hadi, 2011). Legitimasi 

dari suatu organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat 

terhadap perusahaan dan sesuatu yang diinginkan perusahaan atau dicari 

perusahaan dari masyarakat. 

 Legitimasi merupakan “a systems-oriented view of organization and 

society that permits us to focus on the role of information and disclosure in the 

relationship between organisations, the state, individuals and groups”. Definisi 

tersebut mengisyaratkan bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan 

perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat. Untuk itu, 

sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada society atau 

masyarakat, operasi perusahaan harus konvergen terhadap harapan masyarakat 

(hal. 88) (Grey et al di dalam Hadi, 2011) 

 Aktivitas organisasi perusahaan hendaknya sesuai dengan nilai sosial 

lingkungannya (Dowling dan Pfeffer di dalam Hadi, 2011). Lebih lanjut 

dinyatakan, bahwa terdapat empat hal supaya perusahaan memperoleh dukungan 

legitimasi yakni: 

1. Aktivitas perusahaan organisasi harus sesuai (congruence) dengan sistem 

 nilai di masyarakat. 

2. Pelaporan aktivitas perusahaan juga hendaknya mencerminkan nilai sosial. 

3. Perusahaan sebaiknya melakukan ide take and hold indetification 

 komunikasi atau dialog dengan publik tentang masalah nilai sosial 
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 kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsinya tentang 

 perusahaan. 

4. Perusahaan hendaknya melakukan strategi pengungkapan, terutama terkait 

 dengan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility). 

 

2.1.3 Teori Kontrak Sosial 

 Teori kontrak sosial berbunyi bahwa alam bukanlah wujud dari konflik, 

melainkan alam memberikan hak kebebasan bagi individu-individu untuk berbuat 

secara kreatif namun tetap dilandasi rasa tanggung jawab yang tinggi. Kontrak 

sosial ini dibuat untuk mengatur tatanan (pranata) sosial kehidupan masyarakat 

(hal. 96) (J. Rousseau di dalam Hadi, 2011). 

 Kontrak sosial dibangun dan juga dikembangkan, salah satunya untuk 

menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap masyarakat (society). Di sini, 

perusahaan (atau organisasi dengan bentuk lainnya) memiliki kewajiban kepada 

masyarakat yaitu untuk memberi atau mengupayakan kebermanfaatan bagi 

masyarakat setempat. 

 Interaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan masyarakat dan 

lingkungannya akan selalu berusaha untuk memenuhi dan mematuhi aturan serta 

norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut (dikenal dengan 

istilah community norm). 
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 Sementara itu, terdapat inter-relasi dan inter-dependensi antara perusahaan 

dengan stakeholder, juga antara stakeholder dengan stakeholder sebagaimana 

dijelaskan dalam gambar di bawah ini (Crowther David di dalam Hadi, 2011). 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Crowther David, 2008 (telah diolah kembali) 

Gambar 2.1 The Social Contract 

 

 2.1.4 Corporate Social Responsibility 

 Konsep mengenai corporate social responsibility mulai dikenal sejak awal 

tahun 1970-an, yang secara umum dapat diartiksn sebagai sekumpulan kebijakan 

dan praktek yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai pemenuhan 

ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia 

usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan 

(sustainable). Pemikiran yang melandasi adanya corporate social responsibility 

ini ialah bahwa perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab kepada para 

pemegang saham (shareholder), namun juga kepada pihak-pihak lain yang 
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berkepentingan (stakeholder). Pihak-pihak yang berkepentingan dalam sebuah 

perusahaan adalah pelanggan atau konsumen, pegawai, komunitas, pemilik dan 

atau investor, supplier dan juga pesaing (Ramadhani dan Hadiprajitno, 2012). 

 Corporate social responsibility saat ini bukan lagi hanya bersifat sukarela 

melainkan sudah menjadi kewajiban atau komitmen bagi beberapa perusahaan 

untuk menerapkannya. Hal tersebut telah dituangkan di dalam Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang secara singkat berbunyi 

seperti demikian: 

 (1) Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan atau berkaitan 

 dengan sumber daya alam wajib untuk menjalankan Tanggung Jawab 

 Sosial dan Lingkungan (TJSL). 

 (2) TJSL merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan 

 diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan 

 dengan memperhatikan kepatutan kepatutan dan kewajaran. 

 (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai 

 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

mendefinisikan corporate social responsibility sebagai “continuing commitment 

by business to behave ethically and contributed to economic development while 

improving the quality of life of the workforce and their families as well as tof the 

local community and society at large” (Hadi, 2011). Definisi tersebut 

menunjukkan tanggung jawab sosial merupakan satu bentuk tindakan yang 
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berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan 

ekonomi, yang juga diikuti dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan 

berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar 

dan masyarakat secara lebih luas dan tidak lupa juga bagi lingkungan di 

sekitarnya. 

 Corporate social responsibility didefinisikan sebagai bentuk perhatian 

yang dimiliki suatu bisnis atau perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Tanggung jawab ini didasarkan pada perhatian perusahaan bagi kesejahteraan 

semua pemangku kepentingannya, tidak hanya pemiliknya (Fredric William 

Swierczek, 2009). 

 Di era ini (abad 21), pembicaraan mengenai corporate social 

responsibility dan pengaruhnya terhadap perusahaan yang menerapkan adalah 

sangat penting adanya. Kebutuhan perusahaan dalam menerapkan atau 

mengimplementasikan corporate social responsibility itu sendiri menjadi konkret 

dengan menilik atau melihat dramatisnya permasalahan lingkungan yang kian 

memburuk sejalan juga dengan tantangan dinamika sosial (Crowther dan Jantana 

di dalam Valmohammadi, 2014). 

  

 2.1.5 Nilai Perusahaan 

 2.1.5.1 Pengertian Nilai Perusahaan 
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 Nilai perusahaan adalah nilai jual sebuah perusahaan sebagai suatu bisnis 

yang sedang beroperasi. Adanya kelebihan nilai jual di atas nilai likuidasi adalah 

nilai dari organisasi manajemen yang menjalankan perusahaan itu (hal. 467) 

(Sartono, 2010). Nilai perusahaan juga merupakan kondisi yang telah dicapai oleh 

suatu perusahaan sebagai gambaran dan kepercayaan masyarakat terhadap 

perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama bertahun-tahun, yaitu 

sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini (Noerirawan, 2012).  

 Nilai perusahaan sudah sewajarnya dinilai sebagai sesuatu yang sangat 

penting bagi perusahaan yang bergerak di bidang apapun karena dengan nilai 

perusahaan yang tinggi maka akan diikuti oleh tingginya kemakmuran para 

pemegang saham. Semakin tinggi harga saham, semakin tinggi pula nilai 

perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik 

perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang 

saham yang tinggi pula. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan 

dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan cerminan dari 

keputusan investasi, pendanaan atau financing, serta manajemen aset (Susanti, 

2010). 

 Nilai perusahaan adalah nilai jual perusahaan atau nilai tumbuh bagi para 

pemegang saham yang di mana nilai perusahaan akan tercemin atau terefleksi dari 

harga pasar sahamnya (Andri dan Hanung di dalam Febrina, 2010). 

 Firm value (nilai perusahaan) atau yang dikenal pula dengan Enterprise 

Value (EV) merupakan sebuah konsep yang cukup penting bagi para investor, 
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dikarenakan merupakan indikator bagi pasar melalui nilai perusahaan secara 

keseluruhan (holistik) (Samuel di dalam Rika dan Islahudin (2008). Nilai 

perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar. Nilai perusahaan dapat memberikan 

kemakmuran bagi pemegang saham secara maksimum apabila harga saham 

perusahaan tersebut mengalami peningkatan. Semakin tinggi harga saham, maka 

semakin tinggi kemakmuran yang akan dirasakan pemegang saham. Untuk 

mencapai nilai perusahaan umumnya para pemodal akan menyerahkan 

pengelolaannya kepada para profesional (yang umumnya diposisikan sebagai 

manajer atau pun komisaris) (Rika dan Islahudin, 2008). 

 Nilai perusahaan adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga 

saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang 

merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan (hal. 233) 

(Harmono, 2009). Menyambung dengan pembahasan terkait harga saham 

perusahaan mencerminkan nilai dari perusahaan itu sendiri, maka nilai perusahaan 

dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar yaitu harga saham seperti 

halnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Sulistyaningsih, Anita Wijayanti 

dan Endang Masitoh (2017).  

 

 2.1.5.2 Pengukuran Nilai Perusahaan 

 Nilai Perusahaan dalam beberapa literatur yang dihitung berdasarkan harga 

saham dapat diketahui atau dicari nilai konkretnya dengan beberapa istilah di 

antaranya: 
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1. Price to Book Value (PBV), yaitu perbandingan antara harga saham 

 dengan nilai buku saham.  

     
                     

          
 

2. Market to Book Ratio (MBR), merupakan perbandingan antara harga pasar 

 saham dengan nilai buku saham.  

     
                              

                             
 

3. Market to Book Assets Ratio, yaitu ekspektasi pasar tentang nilai dari 

 peluang investasi dan pertumbuhan perusahaan yaitu perbandingan antara 

 nilai pasar aset dengan nilai buku aset. 

4. Market Value of Equity, merupakan nilai pasar ekuitas perusahaan menurut 

 penilaian para pelaku pasar. Nilai pasar ekuitas adalah jumlah ekuitas 

 (saham beredar) dikali dengan harga per lembar ekuitas. 

5. Enterprise Value (EV), merupakan nilai kapitalisasi pasar yang dihitung 

 sebagai nilai kapitalisasi pasar ditambah total kewajiban, minority interest, 

 dan saham preferen yang kemudian dikurangi total kas dan ekuivalen atau 

 setara kas. 

6. Price Earnings Ratio (PER), merupakan harga yang bersedia dibayarkan 

 oleh calon pembeli apabila perusahaan itu dijual.  
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 2.1.5.3 Tobin’s Q 

 Tobin’s Q dapat dirumuskan sebagai nilai pasar dari suatu perusahaan 

yang diketahui dengan cara membandingkan nilai pasar suatu perusahaan yang 

terdaftar di pasar keuangan dengan nilai penggantian aset (asset replacement 

value) perusahaan. 

   
       

       
, di mana Q melambangkan nilai perusahaan, kemudian 

EMV merupakan Equity Market Value atau nilai pasar ekuitas (jumlah saham 

beredar dikalikan dengan harga penutupan), EBV merupakan Equity Book Value 

atau nilai buku dari total aktiva, dan D melambangkan nilai buku dari total hutang 

(total hutang ditambahkan dengan persediaan dan aktiva lancar). 

 Rasio ini merupakan konsep yang berharga karena dapat menunjukkan 

estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap nilai 

mata uang investasi inkremental. Kemudian, rasio ini dinilai bisa memberikan 

informasi paling baik karena dalam Tobin’s Q memasukkan semua unsur utang 

dan modal saham perusahaan, tidak hanya saham biasa saja dan tidak hanya 

ekuitas perusahaan yang dimasukkan, namun seluruh aset perusahaan. 

 Berikutnya, jika Tobin’s Q di atas 1, maka investasi dalam aktiva akan 

menghasilkan laba yang lebih tinggi dari pada pengeluaran investasi, tentunya hal 

ini akan merangsang investasi baru. Sebaliknya jika Tobin’s Q di bawah 1, 

investasi yang ada di dalam aktiva tidak menarik. Jadi, semakin besar nilai 

Tobin’s Q maka akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek 

pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar aset 
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perusahaan dibandingkan dengan nilai buku aset perusahaan maka semakin besar 

pula kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk 

memiliki perusahaan tersebut (Wien Ika Permanasari, 2010). 

 Alasan yang melandasi penulis menggunakan Tobin’s Q sebagai proksi 

dari Nilai Perusahaan di dalam penelitian ini ialah karena di samping pengukuran 

nilai perusahaan lainnya (PBV, MBR, PER dan sebagainya). Tobin’s Q 

merupakan pengukuran yang paling memberikan informasi paling lengkap dan 

holistik (menyeluruh) bagi semua jenis stakeholders mengenai nilai perusahaan 

itu sendiri. Tobin’s Q dapat digunakan untuk menilai keputusan atau penentuan 

dalam memilih saham, kemudian Tobin’s Q juga dapat digunakan di dalam 

perbandingan kinerja perusahaan satu dengan perusahaan pesaing, bahkan tidak 

sedikit yang menggunakan Tobin’s Q di dalam kasus penilaian CSR. Maka dari 

itu, dari keberagaman kasus yang dapat diteliti dan berkaitan dengan Tobin’s Q, 

maka penulis memilih untuk menggunakan Tobin’s Q sebagai proksi Nilai 

Perusahaan yang di dalam penelitian penulis. 

 

 2.1.6 Profitabilitas 

 Profitabilitas merupakan suatu faktor yang memberikan kebebasan dan 

keleluasaan (flexibility) bagi pihak-pihak yang ingin melakukan pengungkapan 

tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) itu sendiri. Profitabilitas 

itu sendiri adalah kemampuan menghasilkan laba selama peiode tertentu dengan 
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menggunakan aktiva atau modal, baik modal secara keseluruhan maupun modal 

perusahaan sendiri (Barus dan Leliani, 2013). 

Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara 

tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu 

dengan lainnya (hal. 76) (Kasmir, 2011). Kemudian, rasio-rasio profitabilitas 

merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan (hal. 196). 

 Dalam perhitungan atau mengukur profitabilitas, terdapat berbagai cara 

perhitungan di antaranya:  

1. Return on Asset (ROA) yaitu pendapatan bersih setelah dikenai pajak 

(earning after tax) yang kemudian dibagi dengan jumlah aset perusahaan. 

Yang dirumuskan seperti di bawah ini:  

    
   

            
 

2. Return on Equity (ROE) yaitu pendapatan bersih setelah dikenai pajak 

(earning after tax) yang kemudian dibagi dengan jumlah ekuitas 

perusahaan. Yang dirumuskan seperti di bawah ini: 

    
   

            
 

Perhitungan rasio profitabilitas yang digunakan di dalam penelitian ini 

ialah Return on Equity (ROE) yang merefleksikan seberapa banyak perusahaan 

telah memperoleh hasil atas dana yang telah diinvestasikan oleh pemegang saham 

(hal. 240) (Tandelilin, 2010). Kemudian, alasan penulis memilih untuk 

menggunakan ROE dibanding dengan pengukuran profitabilitas lainnya 
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dikarenakan apabila di dalam suatu penelitian dengan objek atau perusahaan yang 

bergerak di lini bisnis selain (di luar) perbankan, maka ROE lebih suitable untuk 

digunakan dalam merefleksikan profitabilitas dari objek tersebut, dikarenakan 

ROE lebih fokus terhadap ekuitas perusahaan sebagai nilai pembaginya yang 

mana membuat banyak stakeholders terkait (seperti: para pemegang saham, 

pemerintah, supplier, distributor dan pihak lainnya) lebih terlibat baik secara 

langsung maupun tidak langsung.  

Sedangkan, apabila objek atau perusahaan yang akan diteliti berada di 

dalam konteks atau sektor perbankan, maka akan lebih suitable untuk 

menggunakan ROA sebagai proksi dari profitabilitasnya, dikarenakan perusahaan-

perusahaan di bidang perbankan tersebut di dalam mengelola keuangannya tentu 

lebih menitik beratkan atau memfokuskan terhadap penggunaan aset perusahaan 

dibandingkan dengan menganggarkan dari ekuitas yang dimiliki. Maka dari itulah 

di dalam penelitian ini (yang objeknya merupakan perusahaan di luar perbankan) 

penulis memilih ROE untuk dijadikan sebagai proksi dari profitabilitas. 

 

2.1.7 Penelitian Terdahulu 

 Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan 

topik pembahasan di dalam penelitian penulis, diantaranya sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
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No Judul dan Peneliti 
Variabel 

Penelitian 

Objek dan 

Periode 

Metode 

Analisis 
Hasil 

Research 

Gap 

1. PENGARUH 

CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY 

TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN 

DENGAN 

PROFITABILITAS 

SEBAGAI VARIABEL 

MODERATING 

(Sarwendah 

Sulistyaningsih, Anita 

Wijayanti, Endang 

Masitoh – 2017) 

Variabel 

Independen: 

•Corporate 

Social 

Responsibility 

 

Variabel 

Moderating: 

•Profitabilitas 

 

Variabel 

Dependen: 

•Nilai 

Perusahaan 

Perusahaan 

manufaktur 

yang 

bergerak di 

bidang 

Industri 

Barang 

Konsumsi 

yang 

terdaftar 

pada BEI 

selama 

periode 

2013-2015 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Kontribusi CSR 

sebesar 16,3% 

sedangkan 

Profitabilitas 

sebesar 30,1% 

berpengaruh 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

 

Kontribusi CSR 

dan 

Profitabilitas 
secara bersama-

sama sebesar 

44,1% 

berpengaruh 

secara 

langsung 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

Objek 

penelitian 

serta jangka 

waktu atau 

periode 

penelitian ini 

dengan 

penelitian 

penulis 

adalah 

berbeda 

2. PENGARUH 

CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY 

TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN 

DENGAN 

PROFITABILITAS 

SEBAGAI VARIABEL 

MODERATING 

(Handriyani A. N. – 

2013) 

Variabel 

Independen: 

•Corporate 

Social 

Responsibility 

 

Variabel 

Moderating: 

•Profitabilitas 

 

Variabel 

Dependen: 

•Nilai 

Perusahaan 

Perusahaan 

manufaktur 

yang 

terdaftar di 

BEI selama 3 

tahun 

periode 

penelitian 

(2009-2011) 

 

Moderated 

Regression 

Analysis 

(MRA) 

Pengungkapan 

CSR 

mempunyai 

pengaruh 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan dan 

profitabilitas 

sebagai variabel 

moderating 

tidak 

memengaruhi 

hubungan 

pengungkapan 

CSR dengan 

nilai perusahaan 

Objek 

penelitian 

serta jangka 

waktu atau 

periode 

penelitian ini 

dengan 

penelitian 

penulis 

adalah 

berbeda 

3. Corporate governance, 

reporting quality, and 

firm value: evidence 

from Indonesia 

(Ferdinand Siagian, 

Sylvia Siregar & Yan 

Rahadian – 2013) 

Variabel 

Independen: 

•Corporate 

Governance 

•Reporting 

Quality 

Variabel 

Dependen: 

•Firm Value 

125 firms 

that were 

traded in 

JSX in the 

period of 

2003 and 

2004 

Multiple 

Regression 

Analysis 

The paper 

finds positive 

associations 

between 

corporate 

governance 

and different 

proxies of firm 

value 

Variabel 

independen 

di dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

reporting 

quality 

sedang, 

penulis 

menggunakan 

CSR 

Sumber: Olahan penulis 
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2.2 Pembuktian Hipotesis 

 2.2.1 Pengaruh CSR Terhadap Nilai Perusahaan 

 Corporate social responsibility diungkapkan atau dituangkan di dalam 

laporan keuangan berkelanjutan (sustainability reporting). CSR akan masuk ke 

dalam sustainability reporting apabila program atau pelaksanaan yang dibuat oleh 

suatu perusahaan adalah benar-benar merupakan komitmen bersama seluruh 

pemangku kepentingan yang ada. Dengan adanya pelaporan corporate social 

responsibility maka citra perusahaan dianggap baik oleh masyarakat khususnya 

para investor yang memiliki pemahaman lebih mendalam. 

 Di samping itu, tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai 

perusahaan itu sendiri. Nilai perusahaan akan tumbuh seiring dengan 

meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas operasional suatu 

perusahaan yang bersangkutan, serta dampak-dampak yang diperlihatkan. Al-

Samman dan Murad Mohammed Al-Nashmi (2015) di dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang konsisten dalam menerapkan 

CSR akan mendapatkan tempat di hati masyarakatnya (dalam arti lain, 

meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri).  

 Di sisi lain, Sulistyaningsih et al. (2017) melalui penelitiannya 

mengungkapkan bahwa CSR memiliki pengaruh secara langsung terhadap 

peningkatan Nilai Perusahaan, ditambah Changiz Valmohammadi (2013) juga 

menyebutkan bahwa CSR memengaruhi secara signifikan terhadap kinerja 
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perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

Ho1: Corporate Social Responsibility (CSR) Tidak Memiliki Pengaruh 

 Positif Terhadap Nilai Perusahaan 

Ha1:  Corporate Social Responsibility (CSR) Memiliki Pengaruh Positif 

 Terhadap Nilai Perusahaan   

 

 2.2.2 Pengaruh Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating pada 

 Hubungan CSR Terhadap Nilai Perusahaan 

 Profitabilitas perusahaan merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada satu periode 

akuntansi. Profitabilitas dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan penting bagi 

para investor dalam keputusan investasinya. Sulistyaningsih et al. (2017) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) akan 

memengaruhi nilai perusahaan dengan signifikan apabila diperkuat dengan 

Profitabilitas itu sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

Ho2:  Corporate Social Responsibility (CSR) Tidak Memiliki Pengaruh 

 Positif  Terhadap Nilai Perusahaan dan Tidak Diperkuat Dengan 

 Profitabilitas 

Ha2:  Corporate Social Responsibility (CSR) Memiliki Pengaruh Positif 

 Terhadap Nilai Perusahaan dan Diperkuat Dengan Profitabilitas 
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2.3 Rerangka Pemikiran 

 Berdasarkan dengan uraian dan keseluruhan tinjauan pustaka sebagai 

acuan atau dasar penelitian penulis, maka penelitian ini dapat dirumuskan melalui 

suatu rerangka pemikiran sebagai di bawah berikut: 

 

 

 

 

Sumber: Sulistyaningsih, 2017 (telah diolah kembali) 

Gambar 2.2 Rerangka Pemikiran 

  

Profitabilitas  (ROE) 

Nilai 

Perusahaan 

(Tobin’s Q) 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(CSR) 

Keterangan: 

: Pengaruh Variabel Kiri ke Kanan  

 

H1+ 

H2+ 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 3.1.1 Definisi Objek Penelitian 

 Berdasarkan definisi yang ada di dalam Sparta (2015), objek penelitian 

merupakan perusahaan, lembaga, organisasi, masyarakat, individu atau entitas lain 

yang relevan. Maka, objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Perusahaan 

Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

 3.1.2 Cakupan Penelitian 

 Wilayah atau cakupan objek penelitian yang penulis gunakan di dalam 

penelitian ini ialah berbagai Perusahaan Konstruksi Bangunan yang 

memublikasikan laporan keuangannya pada BEI dan tentunya berada di dalam 

Indonesia saja. 

 

 3.1.3 Waktu Penelitian 

 Jangka waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah 

yang akan penulis visualisasikan dalam tabel di bawah ini.  
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Tabel 3.1 Rencana Jadwal Penelitian 

 
Sumber: Olahan penulis 

 

 3.1.4 Sifat Penelitian 

 Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan teknik 

penelitian kuantitatif dengan studi secara empiris. Anwar dan Adang (2008) 

menjabarkan bahwasa studi empiris merupakan studi yang didasarkan pada akal 

sehat, tidak spekulatif dan berdasarkan observasi terhadap kenyataan. Secara lebih 

lanjut, data penelitian empiris terbagi menjadi data kuantitatif dan kualitatif. 

Pengaruh Corporate Social Responsibility..., Ryan Christian, Ma.-Ibs, 2018



31 
 

  Indonesia Banking School 

3.2 Desain Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan teknik atau metode penelitian kuantitatif. 

Metode kuantitatif digunakan untuk memberikan informasi mengenai pengaruh 

dari variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian, karakteristik 

data dari penelitian ini yaitu cross-sectional dan juga longitudinal, yang mana 

menjelaskan bahwa penelitian akan mencoba mencari hubungan antar variabel 

terhadap suatu populasi (atau objek) dalam satu periode, serta akan melihat 

bagaimana tren yang diciptakan dalam beberapa periode waktu. 

 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

 3.3.1 Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yaitu data yang sudah diolah yang bisa didapatkan dari media perantara atau 

penyedia yang terpercaya (valid). Data sekunder yang akan penulis gunakan 

tersebut penulis dapatkan melalui pojok Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu berupa 

laporan keuangan triwulan yang diterbitkan serta nilai atau harga saham yang 

tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

 

 3.3.2 Teknik Penghimpunan Data 

 Dalam memperoleh data dan bahan yang diperlukan di dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan teknik penghimpunan atau pengumpulan data studi 
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dokumenter (atau teknik dokumentasi) yaitu melakukan penghimpunan atas data-

data sekunder (data yang sudah diolah yang berasal dari media perantara yang 

valid) untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini. Data yang 

dihimpun bersifat data kuantitatif (atau data yang dinyatakan dalam bentuk 

angka), kemudian data tersebut akan diolah atau dianalisis dengan alat analisis 

EViews. Sumber data berasal dalam penelitian ini dari situs resmi Bursa Efek 

Indonesia yakni www.idx.co.id yang telah penulis akses sejak awal Maret 2018. 

 

 3.3.3 Sampel Penelitian 

 Pemilihan sampel dilakukan dengan metode atau teknik purposive 

sampling dengan kriteria inklusi yang mana memiliki tujuan untuk mendapatkan 

sampel yang tepat dan representatif sesuai dengan kriteria yang telah penulis 

tentukan di dalam penelitian ini. 

 Populasi atau objek di dalam penelitian ini ialah perusahaan yang bergerak 

di bidang   dan Konstruksi Bangunan yang listing atau terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI).  

Tabel 3.2 Populasil Penelitian 

No Nama Perusahaan Kode Tanggal IPO 

1. Acset Indonusa Tbk. ACST 24 Jun 2013 

2. Adhi Karya (Persero) Tbk. ADHI 18 Mar 2004 

3. Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. CSIS 10 Mei 2017 

4. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. DGIK 19 Des 2007 
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No Nama Perusahaan Kode Tanggal IPO 

5. Mitra Pemuda Tbk. MTRA 10 Feb 2016 

6. Nusa Raya Cipta Tbk. NRCA 27 Jun 2013 

7. Paramita Bangun Saran Tbk. PBSA 28 Sep 2016 

8. Pelita Samudera Shipping Tbk. PSSI 5 Des 2017 

9. Pembangunan Perumahan Tbk. PTPP 9 Feb 2010 

10. Surya Semesta Internusa Tbk. SSIA 27 Mar 1997 

11. Totalindo Eka Persada Tbk. TOPS 16 Jun 2017 

12. Total Bangun Persada Tbk. TOTL 25 Jul 2006 

13. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. WEGE 30 Nov 2017 

14. Wijaya Karya Tbk. WIKA 29 Okt 2007 

15. Waskita Karya Tbk. WSKT 19 Des 2012 

Sumber: www.saham.ok, 2018 (telah diolah kembali) 

Sedang, untuk memilih sampel penelitian, maka penulis memberikan 

kriteria-kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan secara lebih spesifik yang berada di sub sektor Konstruksi 

Bangunan. 

2. Perusahaan memublikasikan laporan keuangan tahunan dengan konsisten 

dari periode yang penulis teliti yaitu tahun 2011 hingga 2017. 

3. Perusahaan memiliki informasi atau laporan mengenai pelaporan 

pertanggung jawaban sosial. 

 Berdasarkan uraian poin-poin kriterias yang penulis jabarkan di atas, maka 

jumlah sampel yang sekaligus akan menjadi objek penelitian yang penulis 

gunakan di dalam penelitian ini ialah terdiri dari 3 perusahaan yang dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 3.3 Seleksi Sampel 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan yang bergerak di sub sektor Konstruksi Bangunan 15 

(-) Total Perusahaan dengan periode yang tidak memenuhi (10) 

Total Perusahaan yang memenuhi semua kriteria dan menjadi 

objek penelitian penulis 

5 

Sumber: www.saham.ok, 2018 (telah diolah kembali) 

Tabel 3.4 Objek Penelitian 

No Nama Perusahaan Kode Tanggal IPO 

1. Adhi Karya (Persero) Tbk. ADHI 18 Mar 2004 

2. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. DGIK 19 Des 2007 

3. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. PTPP 09 Feb 2010 

4. Total Bangun Persada Tbk. TOTL 25 Jul 2006 

5. Wijaya Karya (Persero) Tbk. WIKA 29 Okt 2007 

Sumber: www.saham.ok, 2018 (telah diolah kembali) 

 

3.4 Variabel dan Operasional Variabel 

 Variabel penelitian yang penulis gunakan di dalam penelitian terdiri dari 

variabel-variabel berikut ini: 

1. Variabel Endogen, merupakan variabel dependen yaitu yang dipengaruhi 

 oleh variabel independen. Variabel endogen (Y) ini ditunjukkan dengan 

 adanya anak panah yang menuju ke arah variabel tersebut (Singgih 

 Santoso, 2015). Variabel endogen di dalam penelitian ini adalah Nilai 

 Perusahaan yang diukur dengan harga saham. 
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2. Variabel Eksogen, merupakan variabel independen yaitu yang 

 memengaruhi variabel dependen. Variabel eksogen (X) ini ditunjukkan 

 dengan adanya anak panah yang berasal dari variabel tersebut menuju ke 

 variabel endogen (Singgih Santoso, 2015). Variabel eksogen di dalam 

 penelitian ini adalah Corporate Social Responsibility (X1). 

3. Variabel Moderating di dalam penelitian ini adalah Profitabilitas yang 

disimbolkan sebagai X2. Profitabilitas yang digunakan ialah berupa 

Return on Asset (ROA) yang didapatkan dari laporan keuangan tahunan 

Perusahaan Konstruksi Bangunan selama periode penelitian. 

Tabel 3.5 Definisi Operasional Penelitian 

No Variabel Definisi Pengukuran Skala 

1. Tobin’s Q (yang 

digunakan sebagai 

perhitungan atas 

Nilai Perusahaan) 

Tobin’s Q itu sendiri 

dapat dirumuskan 

sebagai nilai pasar 

(market value) dari 

suatu perusahaan yang 

bisa diketahui dengan 

cara membandingkan 

nilai pasar dari suatu 

perusahaan yang 

terdaftar di pasar 

keuangan dengan nilai 

penggantian aset (asset 

replacement value) 

perusahaan yang 

bersangkutan (Wien 

Ika Permanasari, 2010) 

Nilai jual perusahaan 

atau bisa disebut 

sebagai nilai tambah 

bagi para pemegang 

 

  
       

       
 

Rasio 
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No Variabel Definisi Pengukuran Skala 

   

Saham yang di mana 

nilai perusahaan akan 

tercermin atau 

terefleksi dari harga 

pasar sahamnya (Andri 

& Hanung di dalam 

Nica Febrina, 2010) 

 

  

2. Corporate Social 

Responsibility 

(CSR) 

 

Corporate social 

responsibility 

didefinisikan sebagai 

bentuk perhatian yang 

dimiliki suatu bisnis 

atau perusahaan 

terhadap kesejahteraan 

masyarakat. Tanggung 

jawab ini didasarkan 

pada perhatian 

perusahaan bagi 

kesejahteraan semua 

pemangku 

kepentingannya, tidak 

hanya pemiliknya 

(Fredric William 

Swierczek, 2009)  

 

Pengukuran variabel 

CSR ini dilakukan 

dengan menggunakan 

check list yang 

mengacu kepada 

Global Reporting 

Initiative (GRI). 

Jumlah item yang 

diharapkan diungkap 

adalah 79 item. 

 

 

CSR = 
             

          
 

Indeks 
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No Variabel Definisi Pengukuran Skala 

3. Profitabilitas Return on Equity 

(ROE) merupakan 

rasio pendapatan bersih 

terhadap ekuitas biasa 

mengukur tingkat 

pengembalian atas 

investasi pemegang 

saham biasa (Brigham 

& Houston, 2010) 

 

ROE = 
   

            
 x 100% 

Rasio 

Sumber: Olahan penulis 

 

3.5 Model Penelitian 

 Setelah mengetahui variabel-variabel yang akan digunakan di dalam 

penelitian ini, maka bentuk dari model penelitian yang akan penulis lakukan ialah 

sebagai berikut ini: 

TQi,t = ß0 + ß1CSRi,t + ß2ROEi,t + ß3CSRxROEi,t  +Ɛi,t 

Keterangan=  TQ: proksi dari Nilai Perusahaan yakni Tobin’s Q 

CSRi: Corporate Social Responsibility yang diproksikan dengan 

beberapa indeks dan menggunakan perhitungan dummy atau 

scoring yaitu 0 jika tidak terungkap dan 1 jika terungkap 

 ROE: Profitabilitas yang diproksikan dengan ROE  

 CSRxROE: Corporate Social Responsibility setelah diperkuat 

 dengan ROE 

 ß0, ß1, ß2, : Konstanta 

 Ɛ: Error terms 
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3.6 Teknik Pengolahan Data dan Uji Hipotesis 

 Pengolahan data sekunder dan juga pengujian hipotesis di dalam penelitian 

ini akan dianalisis dengan menggunakan berbagai pengujian statistik. Dan juga 

dengan menggunakan bantuan alat penelitian EViews, maka metode pengolahan 

dan pengujian data sekunder serta pengujian hipotesis di dalam penelitian ini akan 

meliputi beberapa pengujian seperti berikut: 

 3.6.1 Statistik Deskriptif 

 Statistik Deskriptif, pengujian statistik deskriptif ini penulis gunakan 

untuk mengetahui tingkat Corporate Social Responsibility (CSR), Nilai 

Perusahaan dan Profitabilitas pada Perusahaan Konstruksi Bangunan terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengukuran yang digunakan di dalam penelitian ini 

adalah nilai minimum, nilai maximum, mean, dan standar deviasi. 

 

 3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

 Uji Asumsi Klasik, pengujian asumsi klasik ini memiliki tujuan untuk 

mengetahui serta menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan di dalam 

penelitian ini. Pengujian ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa di dalam 

model regresi yang digunakan tidak terdapat multikolinearitas dan 

heteroskedastisitas serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan ialah 

berdistribusi normal. Di dalam Uji asumsi klasik ini, akan terdapat beberapa 

pengujian yang meliputi: 
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 3.6.2.1 Uji Normalitas 

 Pengujian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui apakah di dalam 

model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi 

atau tidak. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati 

normal (hal. 160) (Ghozali, 2012). 

 Dalam penelitian ini, Uji normalitas menggunakan Jarque-Bera, yaitu Uji 

statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal (hal 508) (Winarno, 

2011). Hipotesis yang diajukan ialah: 

Ho: Data berdistribusi normal 

Ha: Data tidak berdistribusi normal 

Dasar pengambilan keputusan ialah sebagai berikut: 

Nilai Jarque-Bera < 2 dan Probabilitas > 5%: Ho tidak dapat ditolak. 

 3.6.2.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi 

terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pengujian 

multikolinearitas dilihat dari nilai koefisien korelasi di antara variabel-variabel 

independen di dalam penelitian. 

 Jika koefisien korelasi di atas 0,8 maka dapat diduga terjadi masalah 

multikolinearitas dalam model dan sebaliknya apabila nilai dari koefisien korelasi 
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di bawah 0,8 maka diduga tidak akan terjadi masalah multikolinearitas di dalam 

model (hal. 105) (Ghozali, 2012). Hipotesis yang diajukan ialah: 

 

 3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka akan disebut 

heteroskedastisitas (hal. 139) (Ghozali, 2012). 

 Dalam penelitian ini, Uji heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser. Uji 

ini dilakukan dengan meregresikan variabel bebas terhadap absolute residual-nya 

(hal. 513) (Winarno, 2011). Probababilitas signifikansi di atas tingkat kepercayaan 

5% menunjukkan bahwa regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 

Hipotesis yang diajukan ialah: 

Ho: Tidak ada gejala heteroskedastisitas. 

Ha: Ada gejala heteroskedastisitas. 

 3.6.2.4 Uji Autokorelasi 

 Menurut Ghozali (2012), Uji autokorelasi memiliki tujuan yaitu untuk 

menguji apakah di dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan kesalahan penggangu pada periode t-1 yaitu periode 
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sebelumnya (hal. 110). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan Uji Durbin 

Watson.  

Dasar pengambilan keputusan ialah sebagai berikut:nilai DW > DU dan (4-DW) > 

DU atau bisa dinotasikan juga sebagai berikut: (4-DW) > DU < DW. 

 Kemudian, kriteria pengujian ialah sebagai berikut 

1. Jika 0 < d < dl, maka terjadi autokorelasi positif. 

2. Jika dl < d < du, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak. 

3. Jika d-dl < d < 4, maka terjadi autokorelasi negative. 

 

 3.6.3 Uji Data Panel 

 Menurut Basuki (2016), Uji data panel merupakan teknik regresi yang 

menggabungkan data runtut waktu (time series) dengan data silang (cross section) 

(hal. 276). Kemudian, untuk memilih model yang paling tepat dalam mengelola 

data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, yakni: 

 3.6.3.1 Uji Chow 

 Uji Chow merupakan pengujian untuk menentukan model fixed effect atau 

random effect yang paling tepat untuk digunakan dalam mengestimasi data panel. 

Apabila nilai F hitung lebih besar dari F kritis maka hipotesis nul ditolak yang 

artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model fixed effect. 

Hipotesis yang dibentuk dalam Uji Chow adalah sebagai berikut: 

Ho: Common Effect Model  | Ha: Fixed Effect Model 
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 3.6.3.2 Uji Hausman 

 Uji Hausman merupakan pengujian statistik untuk memilih apakah model 

fixed effect dan random effect yang paling tepat digunakan. Apabila nilai statistik 

Hausman lebih besar dari nilai kritis Chi-Squares, maka artinya model yang tepat 

untuk regresi data panel adalah model fixed effect. Hipotesis yang dibentuk dalam 

Uji Hausman adalah sebagai berikut: 

Ho: Random Effect Model  | Ha: Fixed Effect Model 

 

 3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

 Analisis regresi linear berganda ini menyangkut hubungan antara variabel 

dependen dengan variabel independen. Pengujian analisis regresi linear berganda 

ini digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi yang pada akhirnya akan 

menentukan hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak (Ghozali, 2012). 

 

 3.6.5 Goodness of Fit Test  

3.6.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai R
2
 yang kecil dapat 

diartikan sebagai kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu (0 ≤ 1) memiliki 

artian bahwa variabel independen dapat atau sanggup memberikan hampir semua 
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informasi yang dibutuhkan untuk memrediksi variasi variabel dependen (hal. 97) 

(Ghozali, 2012). 

 

 3.6.6 Uji Hipotesis 

 3.6.6.1 Uji Parsial (Uji T) 

 Ghozali (2012) menerangkan bahwa Uji T pada dasarnya bertujuan untuk 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen 

secara individual dalam menerangkan variabel dependen (hal. 98). Rumusan 

hipotesis yang digunakan ialah sebagai berikut: 

Ho: CSR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tobin’s Q. 

Ha: CSR berpengaruh secara signifikan terhadap Tobin’s Q. 

 Adapaun, kriteria pengujiannya ialah sebagai berikut: 

Ho tidak dapat ditolak jika tingkat signifikansi > 0,05 

Ho ditolak jika tingkat signifikansi ≤ 0,05 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

 Objek penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini ialah Perusahaan 

Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 

2011-2017. Periode waktu di atas dipilih karena banyak perusahaan di sektor 

tersebut yang baru masuk ke BEI di tahun 2010. Kemudian, BEI dipilih sebagai 

sumber data utama karena BEI merupakan pasar saham terbesar dan paling utama 

di Indonesia. 

 Pemilihan sampel ditentukan dengan metode purposive sampling dengan 

kriteria yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berikut merupakan tabel yang 

menjabarkan proses seleksi sampel di dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1 Kriteria Pemilihan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan yang bergerak di sub sektor Konstruksi Bangunan 15 

(-) Total Perusahaan dengan periode yang tidak memenuhi (10) 

(-) Lainnya (0) 

Total Observasi dalam penelitian 5 

Sumber: www.saham.ok, 2018 (telah diolah kembali)  

42 

Pengaruh Corporate Social Responsibility..., Ryan Christian, Ma.-Ibs, 2018



45 
 

  Indonesia Banking School 

 Berdasarkan tabel. 4.1 di atas, dijelaskan bahwa terdapat 6 sampel 

perusahaan konstruksi yang dijadikan sebagai data penelitian. Berikut ini nama-

nama perusahaan yang digunakan, sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Perusahaan Objek 

No Nama Perusahaan Kode Tanggal IPO 

1. Adhi Karya (Persero) Tbk. ADHI 18 Mar 2004 

2. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. DGIK 19 Des 2007 

3. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. PTPP 09 Feb 2010 

4. Total Bangun Persada Tbk. TOTL 25 Jul 2006 

5. Wijaya Karya (Persero) Tbk. WIKA 29 Okt 2007 

Sumber: www.saham.ok, 2018 (telah diolah kembali) 

 

4.2 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

 4.2.1 Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif penulis lakukan agar penulis mendapatkan 

gambaran umum atas variabel-variabel independen yang diuji di dalam penelitian 

ini. Ukuran statistik yang digunakan dalam analisis ini adalah rata-rata (mean), 

nilai maksimum (max), nilai minimum (min), serta standar deviasi dari masing-

masing variabel.  

 Berikut ini merupakan tabel hasil pengujian untuk melakukan analisis 

statistik deskriptif untuk melihat angka pada setiap variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan 

EViews 7 maka diperoleh hasil seperti di bawah ini: 
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Tabel 4.3 Hasil Statistik Deskriptif 

 TOBIN CSR ROE 

Mean 1.206471 0.321829 0.177380 

Median 1.155800 0.316400 0.197000 

Maximum 2.215800 0.443000 0.346000 

Minimum 0.706400 0.227800 -0.051200 

Std. Dev 0.386318 0.050287 0.102103 

Probability of 

Jarque Bera 
0.032490 0.610015 0.400405 

Observations 35 35 35 

Sumber: Hasil program Eviews, 2018 (diolah penulis) 

 Pada bagian ini, penjelasan didasarkan dari data masing-masing variabel 

berdasarkan model yang telah diolah. Pembahasan terdiri atas nilai rata-rata 

(mean), standar deviasi, nilai maksimum (max.), dan nilai minimum (min.) dari 

masing-masing variabel. Berdasarkan informasi yang digambarkan pada tabel di 

atas dapat diuraikan mengenai penjelasan statistik yaitu: 

1. Variabel dependen di dalam penelitian ini yaitu nilai perusahaan (Tobin’s Q). 

Nilai rata-rata Tobin’s Q pada periode 2011-2017 yaitu sebesar 1.206471. Nilai 

maksimum Tobin’s Q sebesar 2.215800 yang dicapai oleh PT Total Bangun 

Persada Tbk pada tahun 2014 dan nilai minimum Tobin’s Q ialah sebesar 0.7064 

yang dimiliki oleh PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. juga standar deviasai 

sebesar 0.386318. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dari standar deviasi 

menunjukkan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik.  
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2. Variabel CSR menunjukkan hasil nilai rata-rata pada periode 2011-2017 

sebesar 0.321829. Nilai maksimum dari CSR sebesar 0.443 yang dicapai oleh PT 

Total Bangun Persada Tbk di tahun 2012 juga nilai minimum CSR sebesar 

0.227800 yang dimiliki oleh PT Pembangunan Perumahan Tbk periode 2012. 

Nilai rata-rata CSR mendekati kepada nilai maksimum sehingga keseluruhan 

performa perusahaan sampel sudah cukup menggiatkan CSR dengan baik. 

3. Variabel moderating di dalam penelitian ini yaitu profitabilitas (ROE). Nilai 

rata-rata ROE pada periode 2011-2017 ialah sebesar 0.17738. Nilai maksimum 

dari ROE sebesar 0.346 yang dimiliki oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. 

Kemudian nilai minimum sebesar -0.05210 dimiliki oleh PT Nusa Konstruksi 

Bangunan Tbk di tahun 2016. Adapun, nilai standar deviasi ROE lebih kecil dari 

nilai rata-rata sehingga menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan baik. 

 

4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

Di dalam suatu penelitian, khususnya yang menggunakan analisis regresi, 

agar menunjukkan hubungan yang valid atau tidak bias, maka perlu untuk 

dilakukan pengujian asumsi klasik terhadap model regresi yang dipergunakan. 

Dikatakan telah memenuhi asumsi klasik apabila memenuhi syarat normalitas, 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan juga autokorelasi. Berikut hasil 

pengujian asumsi klasik pada penelitian ini. 
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4.2.2.1 Uji Normalitas 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi 

normal atau tidak. Model estimasi yang baik memiliki data berdistribusi normal 

atau mendekati normal. Di mana dalam model regresi (berganda atau panel) 

pengujian dilakukan terhadap data residual. Untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak, dalam penelitian ini menggunakan Uji Jarque-

Bera yaitu apabila nilai Jarque-Bera di bawah 2 dan nilai profitabilitas yang baik 

ialah α= 5%. 

Sumber: Hasil program Eviews, 2018 (diolah penulis) 

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas 

 

 4.2.2.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah di dalam 

suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik sebaiknya tidak akan terindikasi korelasi antar variabel 

independennya. 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2011 2017
Observations 35

Mean      -2.54e-16
Median  -0.047015
Maximum  0.653866
Minimum -0.745685
Std. Dev.   0.280161
Skewness   0.022664
Kurtosis   3.423415

Jarque-Bera  0.264446
Probability  0.876146

Pengaruh Corporate Social Responsibility..., Ryan Christian, Ma.-Ibs, 2018



49 
 

  Indonesia Banking School 

 Jika koefisien korelasi di atas 0,8 maka dapat diduga terjadi masalah 

multikolinearitas dalam model dan sebaliknya apabila nilai dari koefisien korelasi 

di bawah 0,8 maka diduga tidak akan terjadi masalah multikolinearitas di dalam 

model penelitian. 

 Berikut ini adalah hasil pengujian Uji multikolinearitas yang penulis 

lakukan dengan program Eviews, sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas 

 CSR CSR x ROE 

CSR 1.000000 0.090585 

CSR x ROE 0.090585 1.000000 

Sumber: Hasil program Eviews, 2018 (diolah penulis)  

 Dari hasil Uji multikolinearitas yang sudah penulis coba pada tabel di atas 

ini, hasil besaran korelasi antar variabel independen menunjukkan hasil yang 

semuanya di bawah koefisien korelasi 0,8 di mana nilai yang tertinggi ialah 

hubungan antara CSR dengan CSRxROE sebesar 0,090585 dan masih lebih 

rendah dari 0,8. 

 

 4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas ini memiliki tujuan untuk menguji apakah di dalam 

suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke 
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pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka 

akan disebut heteroskedastisitas. 

 Dalam menentukan apakah model regresi di dalam penelitian ini bebas 

dari ketidaksamaan varian dan residual pengamatan. Probababilitas signifikansi di 

atas tingkat kepercayaan 5% menunjukkan bahwa regresi tidak mengandung 

adanya heteroskedastisitas.  

 Di dalam pengujian heteroskedastisitas, penulis menggunakan Uji Glejser 

yang mana cukup mirip dengan Uji Park, namun perbedaannya hanya pada 

variabel dependennya. Kalau pada Uji Park, menggunakan ln(residue
2
) sebagai  

variabel dependen, sedangkan Uji Glejser variabel ini diganti dengan nilai absolut 

residual. Berikut ini adalah hasil pengujian heteroskedastisitas: 

Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Resabs = -0.234462 + 1.061175 CSR + 1.019542 CSRxROE 

t (0.354265) (1.784299) (0.955994) 

Prob. (0.1881) (0.0842) (0.3465) 

Sumber: Hasil program Eviews, 2018 (diolah penulis) 

 Berdasarkan hasil Uji Heteroskedastisitas pada tabel yang telah diolah oleh 

penulis di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tidak ada 

heteroskedastisitas di dalam model regresi penelitian ini. Nilai probabilitas ialah 

sebesar 18,81% atau lebih besar dari tingkat kepercayaan yang sebesar 5%. 
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 4.2.2.4 Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu di periode t dengan kesalahan 

penggangu di periode t-1. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan Uji Durbin 

Watson dengan melihat nilai dari statistik Durbin-Watson.  

 

Sumber: Gujarati, 2010 (telah diolah kembali) 

Gambar 4.2 Statstik Durbin-Watson  

 Berikut ini adalah hasil pengujian autokorelasi dengan menggunakan Uji 

Durbin-Watson, sebagai berikut ini: 

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi 

 
Dependent Variable: TOBIN   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/29/18   Time: 12:32   
Sample: 2011 2017   
Periods included: 7   
Cross-sections included: 5   
Total panel (balanced) observations: 35  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.229211 0.311221 0.736491 0.4668 

CSR 1.835205 1.021170 1.797158 0.0818 
CSR_X_ROE 6.719739 1.510143 4.449738 0.0001 
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R-squared 0.510413     Mean dependent var 1.206471 
Adjusted R-squared 0.479814     S.D. dependent var 0.386318 
S.E. of regression 0.278627     Akaike info criterion 0.363933 
Sum squared resid 2.484263     Schwarz criterion 0.497249 
Log likelihood -3.368835     Hannan-Quinn criter. 0.409954 
F-statistic 16.68064     Durbin-Watson stat 1.863359 
Prob(F-statistic) 0.000011    

     
     

Sumber: Hasil program Eviews, 2018 (diolah penulis) 

 Berdasarkan hasil pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi pada model penelitian. Dapat dilihat bahwa nilai statistik Durbin-

Watson ialah sebesar 1,863359 atau berada di antara 4-du > d > du sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model penelitian yang dibuat 

oleh penulis. 

 4.2.3 Uji Data Panel 

 Data panel atau pooled data merupakan kombinasi dari time series dan 

cross section. Metode data panel digunakan untuk mengatasi interkorelasi di 

antara variabel bebas yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak tepatnya 

penaksiran regresi. Penentuan model regresi data panel bertujuan untuk memilih 

model estimasi regresi dari data panel. Model di dalam penelitian ini adalah model 

regresi data panel dengan nilai perusahaan sebagai dependen variabelnya. 

 Pertama-tama, data yang ada akan diuji dengan menggunakan Uji Chow 

yang dimaksudkan untuk memilih model regresi antara fixed effect dan common 

effect. Jika data yang telah dimasukan ternyata lolos Uji Chow, maka kemudian 

data tersebut akan dilanjutkan dengan menggunakan Uji Hausman dengan tujuan 

untuk memilih model regresi yang cocok untuk data tersebut di antara fixed effect 

atau random effect.  
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 4.2.3.1 Uji Chow 

 Uji Chow merupakan pengujian untuk menentukan model fixed effect atau 

common effect yang paling tepat untuk digunakan dalam mengestimasi data panel  

Apabila nilai F hitung lebih besar dari F kritis maka hipotesis nul ditolak yang 

artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model fixed effect. 

Berikut adalah hasil dari Uji Chow: 

Tabel 4.7 Hasil Uji Chow 
  

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

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 2.650358 (4,28) 0.0541 

Cross-section Chi-square 11.237971 4 0.0240 
          
     

Sumber: Hasil program Eviews, 2018 (diolah penulis) 

 Berdasarkan hasil dari Uji Chow di atas, maka didapatkan hasil cross-

section Chi-square di bawah 5% yang memiliki artian bahwa data panel adalah 

model fixed effect, selanjutnya akan menguji kembali dengan Uji Hausman. 

 4.2.3.2 Uji Hausman 

 Uji Hausman merupakan pengujian statistik untuk memilih apakah model 

fixed effect dan random effect yang paling tepat digunakan. Apabila nilai statistik 

Hausman lebih besar dari nilai kritis Chi-Squares, maka artinya model yang tepat 

untuk regresi data panel adalah model fixed effect. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Hausman 

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

     
     
Test Summary 

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

     
     Cross-section random 1.507128 2 0.4707 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. 
     
     CSR 0.753542 1.172520 0.116519 0.2197 

CSR_X_ROE 6.085415 6.596708 1.783052 0.7018 
          

Sumber: Hasil program Eviews, 2018 (diolah penulis) 

 Berdasarkan hasil dari Uji Hausman di atas, maka didapatkan hasil cross-

section Chi-square di atas 5%, sehingga penelitian ini akan menggunakan data 

dengan model random effect. 

 

 4.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

 Pengujian analisis regresi linear berganda ini memiliki tujuan untuk 

mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh antara variabel independen dengan 

variabel dependen. Berdasarkan pengolahan data, hasil analisis dapat ditunjukkan 

pada tabel sebelumnya. Penelitian ini menggunakan model random effect sesuai 

dengan Uji Chow dan Uji Hausman yang telah dilakukan sebelumnya. 

 Adapun hasil regresi data panel dengan metode random effect penelitian 

disajikan pada tabel berikut ini:  

 Tabel 4.9 Hasil Regresi Metode Random Effect 

  
Dependent Variable: TOBIN   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 08/29/18   Time: 13:40   
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Sample: 2011 2017   
Periods included: 7   
Cross-sections included: 5   
Total panel (balanced) observations: 35  
Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     C 0.449561 0.330827 1.358901 0.1837 
CSR 1.172520 1.024556 1.144417 0.2609 
CSR_X_ROE 6.596708 1.812541 3.639481 0.0010 
     
      Effects Specification   
   S.D. Rho 
     
     Cross-section random 0.147353 0.2523 
Idiosyncratic random 0.253686 0.7477 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.357382 Mean dependent var 0.658020 
Adjusted R-
squared 0.317219 S.D. dependent var 0.304639 
S.E. of 
regression 0.251725 Sum squared resid 2.027696 
F-statistic 8.898170 Durbin-Watson stat 2.324233 
Prob(F-
statistic) 0.000846    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.502171 Mean dependent var 1.206471 
Sum squared 
resid 2.526087 Durbin-Watson stat 1.865668 

          
Sumber: Hasil program Eviews, 2018 (diolah penulis)  

 Berdasarkan tabel di atas, maka bentuk persamaan regresi data panel yang 

terbentuk adalah sebagai berikut: 

TQi,t = 0.449561 + 1.172520CSRi,t + 6.596706CSR*ROEi,t 

 Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap masing-masing parameter 

regresi berdasarkan output di atas. Adapun interpretasi parameternya adalah 

sebagai berikut: 
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1. Koefisien regresi untuk konsentrasi CSR ialah sebesar 1,172520 yang memiliki 

artian bahwa variabel konsentrasi CSR berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan konstruksi bangunan di BEI periode 2011-2017. Hal 

ini juga dapat diartikan apabila konsentrasi CSR mengalami satu persen kenaikan, 

maka nilai perusahaan (Tobin’s Q) akan meningkat rata-rata 1,17252%. 

2. Untuk variabel moderating yaitu profitabilitas yang diproksikan dengan ROE, 

didapati koefisien regresi dengan konsentrasi sebesar 6,596706% yang berarti 

bahwa ROE memperkuat hubungan antara CSR dengan Tobin’s Q pada 

perusahaan konstruksi bangunan di BEI periode 2011-2017. Hal ini berarti bahwa 

jika moderasi CSR dan ROE mengalami kenaikan satu persen, maka akan 

memperkuat sebesar 5,424186% (yaitu 6,596706% dikurangi 1,172520%). 

 

 4.2.5 Goodness of Fit Test 

 4.2.5.1 Uji R
2
 

 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai R
2
 yang kecil dapat 

diartikan sebagai kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Selain itu, uji ini digunakan di dalam regresi 

berganda untuk mengukur seberapa baik garis regresi dari data yang diteliti.  

Tabel 4.10 Hasil Regresi Metode Random Effect 

 Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.357382 Mean dependent var 0.658020 
Adjusted R-
squared 0.317219 S.D. dependent var 0.304639 

Sumber: Hasil program Eviews, 2018 (diolah penulis) 
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 Berdasarkan hasil di atas, Adjusted R-Squared sebesar 0,317219 yang 

mana menunjukkan bahwa di dalam penelitian ini CSR mampu menjelaskan 

pengaruh terhadap Tobin’s Q sebesar 31,72%. Sisanya sebesar 68,28% pengaruh 

dapat ditemui dari variabel-variabel alinnya di luar penelitian ini. 

 

 4.2.6 Uji Hipotesis 

 4.2.6.1 Uji T 

 Uji T memiliki tujun untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individual di dalam menerangkan 

variabel dependen. 

 Berikut adalah hasil dari Uji T yang penulis lakukan, sebagai berikut: 

Tabel 4.11 Hasil Uji T 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.449561 0.330827 1.358901 0.1837 

CSR 1.172520 1.024556 1.144417 0.2609 
CSR_X_ROE 6.596708 1.812541 3.639481 0.0010 

Sumber: Hasil program Eviews, 2018 (diolah penulis)  

 

 Menilik dari data yang telah didapat, maka dapat kita lihat bahwa CSR 

memiliki profitabilitas sebesar 26,09% yang mana lebih besar dibandingkan 

dengan 5%. Berikut ini adalah kriteria pengujiannya: 

Ho: CSR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tobin’s Q. 

Ha: CSR berpengaruh secara signifikan terhadap Tobin’s Q. 

 Adapaun, kriteria pengujiannya ialah sebagai berikut: 
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Ho tidak dapat ditolak jika tingkat signifikansi > 0,05 

Ho ditolak jika tingkat signifikansi ≤ 0,05 

 Hal tersebut menunjukkan bahwa Ho tidak dapat ditolak yang berarti CSR 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

 

4.3 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pengaruh Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai 

variabel moderating. Dapat diketahui beberapa hasil yaitu sebagai berikut: 

1. CSR tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

Di lain sisi, apabila CSR diperkuat (yang pada penelitian ini menggunakan ROE), 

maka CSR*ROE tersebut mampu memengaruhi Nilai Perusahaan secara 

signifikan. Hasil ini sejatinya sudah terlihat di raw data yang penulis miliki, 

seperti pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.3 Raw Data 
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 Dapat kita ambil sebagai contoh PT Nusa Konstruksi Enjiniring di tahun 

2016 memiliki nilai ROE yang negatif (minus) yaitu sebesar -5,12%, dengan nilai 

ROE yang sedemikian, Nusa Konstruksi pada tahun tersebut hanya mampu 

memiliki nilai Tobin sebesar 87,28 atau 0,8728 saja. Sedangkan, Nusa Konstruksi 

di tahun 2013 memiliki nilai ROE sebesar 6,23% sehingga di tahun tersebut 

mampu menghasilkan nilai Tobin sebesar 116,53% atau 1,1653. Hasil ini selaras 

dengan teori yang mengatakan bahwa apabila nilai Tobin’s Q di atas 1, maka 

investasi di dalam aktiva akan menghasilkan laba yang tinggi (profit), sedangkan 

jika nilai Tobin’s Q di bawah 1, maka investasi menjadi tidak menarik. Jadi, 

semakin besar nilai Tobin’s Q akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

memiliki prospek perkembangan yang baik (Wien Ika Permanasari, 2015)  

 Logika sederhana, apabila suatu perusahaan pada mulanya hanya 

mengandalkan keaktifan melakukan CSR namun memiliki ekspektasi untuk 

meningkatkan nilai perusahaannya, hal tersebut sama dengan pribahasa “Bagai 

Punguk merindukan Bulan” yang artinya mendekati mustahil. Mengapa? Karena 

perusahaan (yang bergerak di dalam lini bisnis apapun) tentu tidak dapat 

mengandalkan kegiatan CSR untuk pada akhirnya dapat membantu mendongkrak 

nilai perusahaan tersebut. Hal ini yang sejalan dengan hasil Uji T yang telah 

dilakukan sebelumnya yang memang menunjukkan bahwa CSR tidak 

memengaruhi peningkatan nilai perusahaan.  

 Di lain sisi, aktivitas CSR juga dapat menimbulkan pengaruh negatif pada 

nilai perusahaan, hal ini dikarenakan di dalam melaksanakan aktivitas CSR 

tersebut, perusahaan akan membutuhkan dana yang besar. Shareholder akan 
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menganggap bahwa keuntungan yang didapat oleh perusahaan akan digunakan 

untuk kegiatan CSR, dan perusahaan tidak dapat memberikan profit yang 

maksimal kepada shareholder sehingga shareholder akan memberikan penilaian 

yang negatif. Hal ini tentu akan menurunkan harga saham perusahaan sehingga 

nilai perusahaan di mata investor juga akan turun (Stacia dan Juniarti, 2015).  

2. Dengan adanya profitabilitas yang tinggi (dibuktikan dengan nilai Tobin di 

atas 1), maka akan memperkuat CSR dalam upayanya untuk memengaruhi nilai 

perusahaan. (1) Aksi CSR yang dilakukan akan lebih dilihat oleh masyarakat 

dikarenakan perusahaan tersebut mampu untuk membuat kegiatan CSR lebih 

besar dibanding dengan perusahaan dengan profitabilitas yang rendah. (2) “Big 

Effort, Bigger Results” menjadi salah satu istilah yang mampu menggambarkan 

perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi dibanding yang lain. Tentunya, 

aksi-aksi atau kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan dengan dana yang lebih 

besar mampu memberikan impact yang lebih besar, sehingga akan membekas dan 

diingat oleh seluruh stakeholders. 

 Sebagai suatu pembuktian, peneliti memilih PT Adhi Karya (Persero) Tbk. 

sebagai perusahaan yang memiliki nilai tertinggi pada variabel profitabilitas. PT 

Adhi Karya (Persero) Tbk. berhasil menjadi jawara pada Indonesia Corporate 

Social Responsibility Award of 2017 atau ICSRA 2017 (www.adhi.co.id, 2018). 

Perlu kita ketahui, bahwa ICSRA merupakan salah satu dari 10 ajang 

Penghargaan yang paling prestigious di Indonesia di samping Green Industry 

Award, Indonesia Good Corporate Governance Award dan beberapa ajang 

penghargaan lainnya.  
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 Dengan mampu mengalahkan 71 perusahaan lain dari berbagai lini bisnis, 

ADHI mampu menjadi yang terbaik dan berhasil keluar sebagai favorite di dalam 

ICSRA 2017 yang memperebutkan 16 gelar juara (www.neraca.co.id, 2017). 

Melanjutkan dari raihan prestasi yang dimiliki oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. 

yang menunjukkan bahwa Big Effort, Bigger Results memang benar adanya. 

ADHI (di dalam penelitian ini) merupakan perusahaan dengan nilai profitabilitas 

yang paling tinggi (dapat diartikan sebagai Big Effort) dan ADHI pun 

membuktikan bahwa dirinya layak untuk mendapatkan juara favorite untuk 

ICSRA 2017.  

 Lalu, seperti apa aktivitas CSR yang dimaksudkan di atas? CSR pada 

penelitian ini merupakan CSR di dalam bentuk non-financial yaitu berupa 

pengungkapan CSR perusahaan berdasarkan kepada standardisasi item 

pengungkapan, tentunya pada akhirnya item-item atau aktivitas tersebut akan 

dijalankan oleh perusahaan dan dengan menggunakan biaya yang disokong atau 

didukung juga dengan kebutuhan akan laba atau profit yang mempuni.  

 Penulis menjadikan item ke-11 yaitu “Persentase penggunaan bahan daur 

ulang” sebagai salah satu contoh aktivitas CSR itu sendiri. Dengan perusahaan 

mengetahui porsi pemakaian bahan-bahan yang dapat didaur ulang atau 

environment friendly maka perusahaan dapat melaksanakan kegiatan 

operasionalnya dengan bijak sehingga output atau hasil yang dipresentasikan 

kepada masyarakat akan dekat dengan kesan ramah lingkungan dan masyarakat 

pun akan memiliki respect dan appreciation tersendiri terhadap perusahaan 

tersebut.  

Pengaruh Corporate Social Responsibility..., Ryan Christian, Ma.-Ibs, 2018



62 
 

  Indonesia Banking School 

BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

CSR terhadap Nilai Perusahaan serta peran Profitabilitas dalam memperkuat 

pengaruh yang diberikan oleh CSR itu sendiri, pada perusahaan Konstruksi 

Bangunan yang terdaftar di BEI tahun 2011 hingga 2017. Berdasarkan hasil 

pengujian data panel dengan menggunakan software EViews 7, hasil yang 

diperoleh dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 

1. Corporate Social Responsibility (CSR) tidak memiliki pengaruh positif  

signifikan terhadap Nilai Perusahaan (yang diproksikan dengan Tobin’s Q) 

yang bergerak di lini bisnis Konstruksi Bangunan di BEI pada periode 

2011 hingga 2017. 

2. Corporate Social Responsibility (CSR) setalah diperkuat dengan variabel 

moderating (yang pada penelitian ini adalah) Profitabilitas dan diproksikan 

dengan Return on Equity (ROE) menunjukkan hasil yang berbeda drastis. 

CSR yang diperkuat dengan ROE justru mampu memengaruhi nilai 

perusahaan dan dengan koefisien konsentrasi yang cukup tinggi. Untuk itu, 

CSR yang diperkuat dengan ROE mampu memengaruhi dan meningkatkan 

Nilai Perusahaan Konstruksi Bangunan di BEI pada periode 2011 hingga 

2017. 

 

59 
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5.2 Keterbatasan 

 Berikut ini merupakan beberapa keterbatasan yang terdapat di dalam 

penelitian yang penulis buat ini, di antaranya ialah sebagai berikut:  

1. Penelitian ini hanya menggunakan satu buah variabel independen (yaitu 

Corporate Social Responsibility (CSR)) dikarenakan penulis ingin melihat secara 

fokus terkait variabel CSR itu sendiri.  

2. Penelitian ini hanya menggunakan sedikit perusahaan karena penulis 

mengerucutkannya ke dalam suatu sub sektor perushaan yaitu Konstruksi 

Bangunan. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang ingin penulis 

sampaikan antara lain ialah sebagai berikut:  

1. Seperti hasil dari uji Koefisien Determinasi (R-Squared) yang menyatakan 

bahwa sebesar 65,8% pengaruh kepada nilai perusahaan didapatkan dari 

komponen atau variabel lain, maka adanya penambahan satu atau lebih 

variabel independen sangat disarankan (seperti misalnya variabel Kinerja 

Keuangan dan atau Kepemilikan Manajerial) supaya didapatkan hasil 

penelitian yang lebih berkembang di kemudian hari.  
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2. Menambah waktu penelitian atau memperbaharui waktu penelitian menjadi 

lebih terkini, sehingga hasil penelitian akan menjadi lebih relevan untuk 

dibahas pada masa sekarang ini.   

Pengaruh Corporate Social Responsibility..., Ryan Christian, Ma.-Ibs, 2018



65 
 

  Indonesia Banking School 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Al-Samman, Eyat dan Murad Mohammed Al-Nashmi. (2015). Effect of corporate 

 social responsibility on nonfinancial organizational performance: evidence 

 from Yemeni for-profit public and private enterprises. Social Responsibilty 

 Journal, Vol. 12 Issue: 2 pp.247-262 

Anwar, Yesmil dan Adang. (2008). Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: 

 Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Azheri, Busyra. (2011). Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi 

 Mandatory. Jakarta: Raja Grafindo Persada 

Bank Indonesia. (2018, 29 Maret). BI 7-Day Reverse Repo Rate Tetap 4,25%: 

 Menjaga Momentum Pemulihan di Tengah Peningkatan Risiko Global. 

 Kompas, hal. 3 

Barus, Andreani Caroline, dan Leliani. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang 

 Mempengaruhi Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

 Bursa Efek Indonesia. Jurnal Wira Ekonomi Mikrosil, Vol.3 Nomor 2 

Basuki, Agus Tri dan Imamudin Yuliadi. (2016). Ekonometrika Teori dan 

Aplikasi. Yogyakarta: Mitra Pustaka Nurani 

Brigham dan Houston. (2010). Dasar-dasar Manajemen Keuangan Buku 1 (Edisi 

11). Jakarta: Salemba Empat 

Budimanta A, Rudito B dan Prasetijo A. (2008). Corporate Social Responsibility: 

 Jawaban Bagi Pembangunan Indonesia Masa Kini. Jakarta: ICSD 

Che Haat, Mohd Hassan, Rashidah Abdul Rahman dan Sakthi Mahenthiran. 

 (2008). Corporate governance, transparency and performance of 

 Malaysian companies. Managerial Auditing Journal, Vol. 23 Issue: 8 pp. 

 744-778 

Febrina, Nica. (2010). Pengaruh Komisaris Independen dan Kinerja Keuangan 

 Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Wholesale yang 

 Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Jurusan Manajemen, Fakultas 

 Ekonomi Universitas Gunadarma 

Fredric William Swierczek. (2009). Doing well by doing good in Thailand. Social 

 Responsibility Journal, Vol.5 Issue: 4, pp.550-565  

Ghozali, Imam. (2012). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM 

 SPSS. Yogyakarta: Universitas Diponegoro 

Pengaruh Corporate Social Responsibility..., Ryan Christian, Ma.-Ibs, 2018



66 
 

  Indonesia Banking School 

Gujarati, Damodar N. (2010). Essentials of Econometrics (Fourth Edition). 

 Singapore: McGraw-Hill Education 

Hadi, Nor. (2011). Corporate Social Responsibility. Yogyakarta: Graha Ilmu 

Handriyani, Arik Novia. (2013). Pengaruh Corporate Social Responsibility 

 Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel 

 Moderating. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 2 No. 5 

Harmono. (2009). Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard 

 (Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis). Jakarta: Bumi Aksara 

Herawaty, Vinola (2008). Peran Praktek Corporate Governance sebagai 

 Moderating Variabel dari Pengaruh Earnings Management Terhadap Nilai 

 Perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 10 No. 2, November 

 2008: 97-108 

Kasmir. (2011). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada 

Noerirawan, Moch. Ronni dan Abdul Muid. (2012). Pengaruh Faktor Internal dan 

 Eksternal Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. Diponegoro Journal of 

 Accounting, Vol. 1 

Ramadhani, L. R. dan B. Hadiprajitno. (2012). Pengaruh Corporate Social 

 Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan dengan Prosentase Kepemilikan 

 Manajemen Sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Manufaktur 

 yang Terdaftar di BEI. Jurnal Akuntansi dan Auditing Vol. 8 Nomor 2  

Rika Nurlela dan Islahudin. (2008). Pengaruh Corporate Social Responsibility 

 Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen 

 Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan yang 

 Terdaftar di Bursa Efek Jakarta). Simposium Nasional Akuntansi XI 

 Pontianak 23-24 Juli 2008 

Sartono, Agus (2010). Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi Edisi Keempat. 

 Yogyakarta: BPFE 

Siagian, Ferdinand, Sylvia Siregar dan Yan Rahadian. (2013). Corporate 

 governance, reporting quality, and firm value: evidence from Indonesia. 

 Journal of Accounting in Emerging Economies Vol. 3 Nomor 1 

Singgih Santoso. (2015). AMOS 22 untuk Structural Equating Modeling, Konsep 

 Dasar dan Aplikasi. Jakarta: Kompas Gramedia 

Sparta, Dr. (2015). Buku Pedoman Skripsi Edisi IV. Jakarta: STIE Indonesia 

 Banking School 

Stacia, Evelyn, Juniarti. (2015). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social 

 Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan di Sektor Pertambangan. 

 Business Accounting Review, Vol. 3, No. 2 

Pengaruh Corporate Social Responsibility..., Ryan Christian, Ma.-Ibs, 2018



67 
 

  Indonesia Banking School 

Sulistyaningsih, Sarwendah, Anita Wijayanti dan Endang Masitoh. (2017). 

 Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan 

 Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. Seminar Nasional 

 IENACO 

Susanti, Rika. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Nilai 

 Perusahaan. Jurnal Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas 

 Diponegoro 

Tandelilin, Eduardus. (2010). Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi. 

 Yogyakarta: Kanisius 

Valmohammadi, Changiz. (2013). Impact of social responsibility practices on 

 organizational performance: an ISO 26000 perspective. Social 

 Responsibility Journal, Vol. 10 Issue: 3, pp.455-479 

Wardoyo, Theodora Martina Veronica. (2013). Pengaruh Good Corporate 

 Governance, Corporate Social Responsibility dan Kinerja Keuangan 

 Terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Dinamika Manajemen Vol. 4 Nomor 2 

Waryanti. (2009). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan 

 Sosial pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Skripsi 

 Akuntansi Universitas Diponegoro 

Winarno, Wing Wahyu. (2011). Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan 

 EViews Edisi 3. Yogyakarta: UPP STIM YKPN 

Wien Ika Permanasari. (2010). Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan 

 Institusional, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai 

 Perusahaan. Skripsi Akuntansi Universitas Diponegoro 

 

Sumber dari situs internet: 

http://www.adhi.co.id/en/about-adhi/awards 

 

  

Pengaruh Corporate Social Responsibility..., Ryan Christian, Ma.-Ibs, 2018



68 
 

  Indonesia Banking School 

LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Daftar Perusahaan Sampel 

No Nama Perusahaan Kode Tanggal IPO 

1. Adhi Karya (Persero) Tbk. ADHI 18 Mar 2004 

2. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. DGIK 19 Des 2007 

3. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. PTPP 09 Feb 2010 

4. Total Bangun Persada Tbk. TOTL 25 Jul 2006 

5. Wijaya Karya (Persero) Tbk. WIKA 29 Okt 2007 
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Lampiran 2 

Output Statistik Deskriptif 

 
 TOBIN C CSR ROE 

 Mean  1.206471  1.000000  0.321829  0.177380 
 Median  1.155800  1.000000  0.316400  0.197000 
 Maximum  2.215800  1.000000  0.443000  0.346000 
 Minimum  0.706400  1.000000  0.227800 -0.051200 
 Std. Dev.  0.386318  0.000000  0.050287  0.102103 
 Skewness  1.035342  NA  0.380745 -0.436482 
 Kurtosis  3.641816  NA  2.686967  2.297736 

     
 Jarque-Bera  6.853669  NA  0.988543  1.830557 
 Probability  0.032490  NA  0.610015  0.400405 

     
 Sum  42.22650  35.00000  11.26400  6.208300 
 Sum Sq. Dev.  5.074205  0.000000  0.085979  0.354450 

     
 Observations  35  35  35  35 
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Lampiran 3 

Output Uji Heteroskedastisitas 

 
Dependent Variable: RESABS   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/29/18   Time: 11:34   
Sample: 2011 2017   
Periods included: 7   
Cross-sections included: 5   
Total panel (balanced) observations: 35  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.234462 0.174205 -1.345902 0.1881 

TOBIN 0.034761 0.098122 0.354265 0.7255 
CSR 1.061175 0.594729 1.784299 0.0842 

CSR_X_ROE 1.019542 1.066473 0.955994 0.3465 
     
     R-squared 0.239557     Mean dependent var 0.207655 

Adjusted R-squared 0.165966     S.D. dependent var 0.169345 
S.E. of regression 0.154655     Akaike info criterion -0.788024 
Sum squared resid 0.741467     Schwarz criterion -0.610270 
Log likelihood 17.79043     Hannan-Quinn criter. -0.726664 
F-statistic 3.255239     Durbin-Watson stat 2.493853 
Prob(F-statistic) 0.064771    
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Lampiran 4 

Output Uji Autokorelasi  

Dependent Variable: TOBIN   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/29/18   Time: 12:32   
Sample: 2011 2017   
Periods included: 7   
Cross-sections included: 5   
Total panel (balanced) observations: 35  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.229211 0.311221 0.736491 0.4668 
CSR 1.835205 1.021170 1.797158 0.0818 
CSR_X_ROE 6.719739 1.510143 4.449738 0.0001 
     
     R-squared 0.510413     Mean dependent var 1.206471 
Adjusted R-squared 0.479814     S.D. dependent var 0.386318 
S.E. of regression 0.278627     Akaike info criterion 0.363933 
Sum squared resid 2.484263     Schwarz criterion 0.497249 
Log likelihood -3.368835     Hannan-Quinn criter. 0.409954 
F-statistic 16.68064     Durbin-Watson stat 1.863359 
Prob(F-statistic) 0.000011    
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Lampiran 5 

Hasil Regresi Linear Berganda Metode Random Effect 

  
Dependent Variable: TOBIN   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 08/29/18   Time: 13:40   
Sample: 2011 2017   
Periods included: 7   
Cross-sections included: 5   
Total panel (balanced) observations: 35  
Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     C 0.449561 0.330827 1.358901 0.1837 
CSR 1.172520 1.024556 1.144417 0.2609 
CSR_X_ROE 6.596708 1.812541 3.639481 0.0010 
     
      Effects Specification   
   S.D. Rho 
     
     Cross-section random 0.147353 0.2523 
Idiosyncratic random 0.253686 0.7477 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.357382 Mean dependent var 0.658020 
Adjusted R-
squared 0.317219 S.D. dependent var 0.304639 
S.E. of 
regression 0.251725 Sum squared resid 2.027696 
F-statistic 8.898170 Durbin-Watson stat 2.324233 
Prob(F-
statistic) 0.000846    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.502171 Mean dependent var 1.206471 
Sum squared 
resid 2.526087 Durbin-Watson stat 1.865668 
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Lampiran 6 

Indikator item pengungkapan CSR 

No. Kode GRI Item CSR berdasarkan GRI 

1. EC1 

Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung meliputi 

pendapatan, biaya operasi, imbal jasa karyawan, donasi, 

dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan 

pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah 

2. EC2 
Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan 

iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi 

3. EC3 
Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan 

pasti 

4. EC4 Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah 

5. EC5 

Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan 

dengan upah minimum setempat pada lokasi operasi yang 

signifikan 

6. EC6 
Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk 

pemasok local oada lokasi operasi yang signifikan 

7. EC7 

Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi 

manajemen senior lokal yang dipekerjakan pada lokasi 

operasi yang signifikan 

8. EC8 

Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur 

serta jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara 

komersial, natura, atau pro bono 

9. EC9 

Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak 

langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas 

dampaknya 

10. EN1 
Penggunaan bahan; diperinci berdasarkan berat atau 

volume 

11. EN2 Persentase penggunaan bahan daur ulang 

12. EN3 
Penggunaan energy langsung dari sumber daya energy 

primer 

13. EN4 
Pemakaian energy tidak langsung berdasarkan sumber 

primer 

14. EN5 
Penghematan energy melalui konservasi dan peningkatan 

efisiensi 

15. EN6 
Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis 

energy efisien atau energy yang dapat diperbarui 

16. EN7 
Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energy tidak 

langsung dan pengurangan yang dicapai 

17. EN8 Total pengambilan air per sumber 

18. EN9 Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat 
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pengambilan air 

19. EN10 
Persentase dan total volume air yang digunakan kembali 

dan didaur ulang 

20. EN11 

Lokasi dan ukuran tanah yang dimiliki, disewa, dikelola 

oleh organisasi pelapor yang berlokasi di dalam, atau 

yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi 

21. EN12 Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan 

oleh aktivitas, produk, dan jasa organisasi pelapor 

terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang 

diproteksi 

22. EN13 Perlindungan dan pemulihan habitat 

23. EN14 Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk 

mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati 

24. EN15 Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan 

yang masuk dalam daftar merah IUCN 

25. EN16 Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung 

maupun tidak langsung dirinci berdasarkan berat 

26. EN17 Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci 

berdasarkan berat 

27. EN18 Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan 

pencapaiannya 

28. EN19 Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon diperinci 

berdasarkan berat 

29. EN20 NOx. Sox dan emisi udara signifikan lainnya yang 

diperinci berdasarkan jenis dan berat 

30. EN21 Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan 

31. EN22 Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode 

pembuangan 

32. EN23 Jumlah dan volume tumpahan yang siginifikan 

33. EN24 Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau 

diolah yang dianggap berbahaya menurut Lampiran 

Konvensi Basel I, II, III, dan VIII, dan persentase limbah 

yang diangkut secara internasional 

34. EN25 Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai 

keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait 

yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan 

limpasan air organisasi tersebut 

35. EN26 Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkunga produk dan 

jasa dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut 

36. EN27 Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang 

ditarik menurut kategori 

37. EN28 Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah sanksi 

nonmoneter atas pelanggaran terhadap terhadap 

hukumdan regulasi lingkungan 

38. EN29 Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan 
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produk dan barang-barang lain serta material yang 

digunakan untuk operasi perusahaan 

39. EN30 Jumlah pengeluaran untuk proteksi da investasi 

lingkungan menurut jenis 

40. LA1 Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak 

pekerjaan, dan wilayah 

41. LA2 Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut 

kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah 

42. LA3 Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap yang tidak 

disediakan bagi karyawan tidak tetap meurut kegiatan 

pokoknya 

43. LA4 Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-

menawar kolektif tersebut 

44. LA5 Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan 

kegiatan pentign, termasuk apakah hal itu dijelaskan 

dalam perjanjian kolektif tersebut 

45. LA6 Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili 

dalam panitia kesehatan dan keselamatan antara 

manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan 

memberi nasihat untuk program keselamatan kerja 

46. LA7 Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-

hari yang hilang, dan ketidakhadiran, dan jumlah 

kematian karena pekerjaan menurut wilayah 

47. LA8 Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/bimbingan, 

pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk 

membantu para karyawan, anggota keluarga dan anggota 

masyarakat, mengenai penyakit berat/berbahaya 

48. LA9 Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam 

perjanjian resmi dengan serikat karyawan 

49. LA10 Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut 

kategori/kelompok karyawan 

50. LA11 Program untuk pengatueran keterampilan da 

pembelajaran sepanjang hayat yang menunjuang 

kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka 

dalam mengatur akhir karier 

51. LA12 Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja 

dan pengembangan karier secara teratur 

52. LA13 Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian 

karyawan tiap kategori/kelompok menurut jenis kelamin, 

kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan 

keanekaragaman hayati 

53. LA14 Perbandingan/rasio gaji dasar pria terhadap wanita 

menurut kelompok/kategori karyawan 

54. HR1 Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan 

yang memuat klausal HAM atau telah menjalani proses 

Pengaruh Corporate Social Responsibility..., Ryan Christian, Ma.-Ibs, 2018



76 
 

  Indonesia Banking School 

skrining/filtrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia 

55. HR2 Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah 

menjalani proses skrining/filtrasi atas aspek HAM 

56. HR3 Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal 

mengenai kebijakan dan serta prosedur terkait dengan 

aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi, 

termasuk persentase karyawan yang telah menjalani 

57. HR4 Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang 

diambil/dilakukan 

58. HR5 Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang 

diteridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang 

signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung 

hak-hak tersebut 

59. HR6 Kegiatan yang identifikasi mengandung risiko yang 

signifikan dapat menimbulkan kasus kerja paksa atau 

kerja wajib, dan langkah-langkah yang telah diambil 

untuk mendukung upaya penghapusan kerja paksa atau 

kerja wajib 

60. HR7 Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang 

signifikan dapat menimbulkan kasus kerja paksa atau 

kerja wajib, dan langkah-langkah yang telah diambil 

untuk mendukung uoaya pengahapusan kerja paksa atau 

kerja wajib 

61. HR8 Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih 

dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait 

dengan aspek HAM yang rerlevan dengan kegiatan 

organisasi 

62. HR9 Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak 

penduduk asli dan langkah-langkah yang diambil 

63. SO1 Sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan setiap 

program dan praktek yang dilakukan untuk menilai dan 

mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, baik 

pada saat memulai, pada saat beroperasi, dan pada saat 

mengakhiri 

64. SO2 Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko 

terhadap korupsi 

65. SO3 Persentase pegawai yang dilatih dalam kebihakan dan 

prosedur antikorupsi 

66. SO4 Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian 

korupsi 

67. SO5 Kedudukan kebihjakan public dan partisipasi dalam 

proses melobi dan pembuatan kebijakan public 

68. SO6 Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, 

politisi, dan institusi terkait berdasarkan negara di mana 

perusahaan beroperasi 

69. SO7 Jumlah tindakan hokum terhadap pelanggaran ketentuan 
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antipersaingan, anti-trust, dan praktek monopoli serta 

sanksnya 

70. SO8 Nilai uang dari dari denda signifikan dan jumlah sanksi 

nonmoneter untuk pelanggaran hokum dan peraturan 

yang dilakukan 

71. PR1 Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa 

yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk 

penyempurnaan, dan persentase dari kategori produk dan 

jasa yang penting yang harus mengikuti prosedur tersebut 

72. PR2 Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika 

mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu 

produk dan jasa selama daur hidup, per produk 

73. PR3 Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh 

prosedur dan persentase produk dan jasa serta pemberian 

label, per produk 

74. PR4 Jumlah pelanggaran peraturan da voluntary codes 

mengenai penyediaan informasi produk dan jasa yang 

signifikan yang terkait dengan informasi yang 

dipersyaratkan tersebut 

75. PR5 Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan 

termasuk hasil servei yang mengukur kepuasan 

pelanggan 

76. PR6 Program-program untuk ketaatan pada hokum, standar, 

dan voluntary codes yang terkait dengan komunikasi 

pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan 

sponsorship 

77. PR7 Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes 

sukarela mengenai komunikasi pemasaran termasuk 

periklanan, promosi, dan sponsorship, menurut 

produknya 

78. PR8 Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar 

mengenai pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) 

pelanggan dari hilangnya data pelanggan 

79. PR9 Nilai moneter dari denda pelanggaran hokum dan 

peraturan mengenai pengadaan dan penggunaan produk 

dan jasa 
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