
PENGARUH RETURN ON ASSET TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN DENGAN PENGUNGKAPAN CORPORATE 

SOCIAL RESPONSIBILITY DAN KEPEMILIKAN 

MANAJERIAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI 

 

 

 

Oleh : 

RIMA KARTIKA PUTRI 
20121112046 

 
 

SKRIPSI 

 

 

Diajukan untuk melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi 

Program Studi Akuntansi 
 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 

INDONESIA BANKING SCHOOL 

2016 

Pengaruh return on asset..., Rima Kartika Putri, Ak.-IBS, 2016



ii 

 

Pengaruh return on asset..., Rima Kartika Putri, Ak.-IBS, 2016



iii 

  

Pengaruh return on asset..., Rima Kartika Putri, Ak.-IBS, 2016



iv 
Pengaruh return on asset..., Rima Kartika Putri, Ak.-IBS, 2016



v  

  

Pengaruh return on asset..., Rima Kartika Putri, Ak.-IBS, 2016



vi 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah, 

rahmat dan karunia-Nya yang melimpah serta shalawat dan salam tak lupa kepada 

Junjungan Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat 

dan kita selaku umat-Nya, sehungga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 

judul “PENGARUH RETURN ON ASSET TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 

DENGAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN 

KEPEMILIKAN MANAJERIAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI” 

sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan 

Akuntansi STIE Indonesia Banking School.  

Penulis menyadari sepenuhnya masih bahwa masih adanya kekurangan 

dalam penulisan ini. Karena adanya kekurangan tersebut, maka penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang dapat memperbaiki dan mengurangi 

kekurangan dalam penulisan skripsi ini. 

Setiap perjuangan pasti akan ada banyak rintangan dan hambatan tetapi 

semuanya tergantung bagaimana kita menghadapinya. Penulis semdiri menyadari, 

bahwa tidaklah mudah untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Oleh 

karena itu, berkat bantuan dan dukungan serta doa yang telah diberikan, penulis 

ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

 

Pengaruh return on asset..., Rima Kartika Putri, Ak.-IBS, 2016



vii 

1. Bapak Dr. Subarjo Joyosumarto selaku Ketua STIE Indonesia Banking 

School. 

2. Wakil Ketua I Bidang Akademik Bapak Dr. Sparta, M.E.,Ak.,CA 

3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Umum Bapak Khairil Anwar 

SE.,M.S.M 

4. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan Bapak Drs. Antyo Pracoyo M.Si 

5. Dr. Sparta, M.E.,Ak.,CA selaku dosen pembimbing skripsi terbaik yang telah 

bersedia memberikan kritik, saran, bimbingan maupun arahan yang sangat 

berguna dari awal bimbingan sampai dengan penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan penuh kesabaran. 

6. Ibu Etika Karyani dan Bapak Dikdik S. Sadikin selaku dosen penguji yang 

senatiasa memberikan kritik, saran maupun arahan untuk penelitian penulis 

sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik. 

7. Seluruh Dosen dan Staff STIE Indonesia Banking school untuk semua 

bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Orang tua penulis, Mama dan Papa yang menemani dalam penyusunan 

skripsi ini, terima kasih banyak atas semua doa, kesabaran, kasih sayang, 

nasihat, dukungan sehingga penulis dapat meyelesaikan Sarjana Ekonomi di 

STIE Indonesia Banking School dengan tepat waktu.  

9. Untuk kekasih tercinta Hamdan Yuafi Mufidan yang selalu memberikan 

semangat serta dukungan yang tiada hentinya kepada penulis. Terima kasih 

banyak untuk semua waktu yang selalu ada untuk penulis, selalu membantu, 

Pengaruh return on asset..., Rima Kartika Putri, Ak.-IBS, 2016



viii 

menemani, mendengarkan keluh kesah penulis yang sangat berharga serta 

kasih sayang tulus untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

10. Untuk teman satu bimbingan skripsi Dita, Nini dan Akbar terima kasih atas 

bantuan dan kerja keras kita selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

11. Sahabat setia ku, Dian Wilujeng Daniar terima kasih banyak atas untuk 

semua waktunya dan selalu setia menemaniku dari awal perkenalan kita di 

semester 1 dan seterusnya kita selalu bareng. Terima kasih untuk semua 

moment selama kita kuliah di STIE Indonesia Banking School. Perjuangan 

dan janji kita untuk lulus dan wisuda bareng tercapai sudah dengan selesainya 

skripsi ini. 

12. Untuk sahabat magang di Bank Indonesia Solo dan Bank Mandiri Dita 

Noviany. Terima kasih telah menemani dan memberi perhatian dan kasih 

sayang serta bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini.  

13. Untuk sahabaku Isna Nur Shabrina persahabatan dari awal kuliah sampai 

sekarang yang selalu memberikan semangat dan doa yang tiada hentinya 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

14. Sahabat-sahabat SMA-ku tersayang Firda, Rara, Ghea, Yayas, Nazel, Yulis, 

Icha, Ocol, Lintar, Eggy terima kasih banyak untuk doa dan dukungannya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. 

15. Teman-teman seperjuangan penulis dari mulai metolid hingga skripsi yaitu 

Dita, Nini dan Akbar Lira, Anggita, Swasti, Mouldy, Afi, Puty, Nabilatus, Ida 

Pengaruh return on asset..., Rima Kartika Putri, Ak.-IBS, 2016



ix 

serta teman-teman seperjuangan lainnya, terima kasih atas dukungan dan 

bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

16. Terima kasih teman-teman Akuntansi 2012 dan seluruh mahasiswa IBS 2012 

untuk semua dukungan dan kenangan kepada penulis selama kuliah di STIE 

Indonesia Banking School. 

17. Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namanya terima kasih 

banyak atas bantuan, saran, dukungan, kritikan dan arahan kepada penulis. 

Akhir kata, penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat 

untuk semua para pembaca.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

         Penulis, 

 

Rima Kartika Putri  

Pengaruh return on asset..., Rima Kartika Putri, Ak.-IBS, 2016



x 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL.............................................................................................................i 

KATA PENGANTAR........................................................................................................vi 

DAFTAR ISI.....................................................................................................................viii 

DAFTAR TABEL..............................................................................................................xii 

DAFTAR GAMBAR........................................................................................................xiii 

DAFTAR LAMPIRAN.....................................................................................................xiv 

ABSTRAK.........................................................................................................................xv 

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................1 

1.1 Latar Belakang Masalah....................................................................................8 

1.2 Rumusan Masalah.............................................................................................8 

1.3 Tujuan Penelitian..............................................................................................8 

1.4 Manfaat Penelitian............................................................................................8 

1.5 Sistematika Pembahasan...................................................................................9 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA........................................................................................12 

2.1 Landasan Teori Penelitian...............................................................................11 

2.1.1 Teori Sinyal (Signaling Theory).....................................................12 

  2.1.2 Teori Agensi (Principal-Agency Theory).......................................13 

2.1.3 Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)............................................14 

  2.1.4 Teori Stakeholder (Stakeholder Theory).........................................15 

 2.2 Nilai Perusahaan..............................................................................................17 

2.3 Ukuran Kinerja Keuangan...............................................................................20 

 2.3.1Pengertian Return On Asset (ROA).................................................22 

 2.3.2 Manfaat Return On Asset (ROA)....................................................22 

2.4 Corporate Social Responsibility (CSR)..........................................................23 

 2.4.1 Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)........................23 

 2.4.2 Tujuan Corporate Social Responsibility (CSR)..............................25 

2.4.3 Ruang Lingkup CSR.......................................................................26 

2.4.4 Pengungkapan CSR (CSR-Disclosure)...........................................28 

2.4.5 Mekanisme Good Corporate Governance (GCG)..........................28 

2.5 Corporate Governance (CG)..........................................................................30 

 2.5.1 Pengertian Corporate Governance (CG)........................................30 

Pengaruh return on asset..., Rima Kartika Putri, Ak.-IBS, 2016



xi 

 2.5.2 Tujuan Corporate Governance (CG)..............................................31 

 2.5.3 Manfaat Corporate Governance (CG)............................................32 

 2.5.4 Karakteristik Corporate Governance (CG)....................................32 

 2.5.5 Mekanisme Corporate Governance (CG).......................................34 

2.5.6 Kepemilikan Manajerial..................................................................35 

 2.6 Penelitian Terdahulu.......................................................................................36 

 2.7 Kerangka Pemilikan Teoritis...........................................................................41 

2.8 Pengembangan Hipotesis................................................................................43 

 2.8.1 Pengaruh ROA terhadap Nilai Perusahaan.....................................43 

2.8.2 Pengungkapan CSR dan pengaruh ROA terhadap Nilai  

                                   Perusahaan.......................................................................................44 

2.8.3 Kepemilikan Manajerial dan pengaruh ROA terhadap Nilai  

                                   Perusahaan.......................................................................................46 

BAB III METODE PENELITIAN.....................................................................................49 

 3.1 Pemilihan Objek Penelitian.............................................................................49 

 3.2 Metode Pengumpulan Data.............................................................................49 

 3.3 Populasi dan Sampel.......................................................................................49 

 3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya........................................51 

  3.4.1 Variabel Dependen..........................................................................51 

  3.4.2 Variabel Independen.......................................................................51 

  3.4.3 Variabel Pemoderasi.......................................................................52 

   3.4.3.1 Pengungkapan CSR........................................................52 

   3.4.3.2 Kepemilikan Manajerial..................................................53 

3.4.4 Variabel Kontrol.............................................................................54 

 3.5 Metode Analisis Data......................................................................................56 

  3.5.1 Analisis Deskriptif..........................................................................56 

  3.5.2 Analisis Persamaan Regresi............................................................57 

  3.5.3 Analisis Regresi Data Panel............................................................57 

  3.5.4 Uji Asumsi Klasik...........................................................................59 

   3.5.1.1 Uji Normalitas Model.....................................................59 

   3.5.1.2 Uji Heteroskesdastisitas..........................................60 

   3.5.1.3 Uji Multikolinearitas..............................................60 

   3.5.1.4 Uji Autokorelasi.....................................................61 

Pengaruh return on asset..., Rima Kartika Putri, Ak.-IBS, 2016



xii 

3.6 Uji Hipotesis...................................................................................................62 

3.6.1Uji Statistik t....................................................................................62 

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah.......................................................................64 

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN........................................................65 

 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian................................................................65 

  4.1.1 Populasi dan Sampel.......................................................................65 

  4.1.2 Deskriptif Statistik..........................................................................66 

4.1.3 Uji Husman.....................................................................................70 

4.1.4 Hasil Regresi...................................................................................71 

4.1.5 Uji Normalitas.................................................................................73 

4.1.6 Uji Asumsi Klasik...........................................................................74 

 4.1.6.1 Uji Heterokesdastisitas....................................................74 

 4.1.6.2 Uji Multikolinearitas.......................................................74 

 4.1.6.3 Uji Autokolerasi..............................................................75 

4.1.7 Uji Hipotesis (Uji-t)........................................................................76 

 4.2 Analisis dan Pembahasan................................................................................78 

  4.2.1 Analisis pengaruh ROA terhadap Nilai Perusahaan.......................78 

4.2.2 Analisis Pengungkapan CSR dan pengaruh ROA dengan Nilai  

         Perusahaan......................................................................................79 

4.2.3 Analisis Kepemilikan Manajerial dan pengaruh ROA dengan 

          Nilai Perusahaan............................................................................80 

 4.3 Implikasi Manajerial.......................................................................................82 

BAB V KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN...........................................84 

5.1 Kesimpulan.....................................................................................................84 

5.2 Keterbatasan Penelitian...................................................................................84 

5.3 Saran................................................................................................................85 

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................................86 

LAMPIRAN-LAMPIRAN.................................................................................................92 

RIWAYAT HIDUP PENULIS........................................................................................101 

  

Pengaruh return on asset..., Rima Kartika Putri, Ak.-IBS, 2016



xiii 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2.1 Matriks Ringkasan Penelitian Terdahulu...........................................................40 

Tabel 3.1 Jumlah Sampel Perusahaan Manuaktur.............................................................50 

Tabel 3.2 Tabel Operasionalisasi Variabel........................................................................55 

Tabel 4.1 Klasifikasi Sampel Perusahaan Manufaktur......................................................66 

Tabel 4.2 Deskriptif Statistik.............................................................................................66 

Tabel 4.3 Hasil Uji Husman.............................................. ................................................70 

Tabel 4.4 Hasil Regresi......................................................................................................71 

Tabel 4.5 Uji Heterokesdastisitas.......................................................................................74 

Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas...........................................................................................75 

Tabel 4.7 Uji Durbin Watson.............................................................................................76  

Pengaruh return on asset..., Rima Kartika Putri, Ak.-IBS, 2016



xiv 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis.........................................................................42 

Gambar 3.1 Statistik Pengambilan Keputusan Durbin-Watson.........................................61 

Gambar 3.2 Kerangka Pemecahan Masalah......................................................................62 

Gambar 4.1 Grafik Histogram Persamaan ........................................................................73  

Pengaruh return on asset..., Rima Kartika Putri, Ak.-IBS, 2016



xv 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Daftar ROA Perusahaan Sampel..................................................................92 

Lampiran 2 : Daftar Item Pengungkapan CSR..................................................................92 

Lampiran 3 : Index Pengungkapan CSR............................................................................95 

Lampiran 4 : Daftar Presentase Kepemilikan Manajerial..................................................96 

Lampiran 5 : Daftar Rasio Tobin’s Q................................................................................97 

Lampiran 6 : Hasil Output Analisis Statistik Deskriptif....................................................97 

Lampiran 7 : Hasil Output Uji Hustman............................................................................98 

Lampiran 8 : Output Hasil regresi......................................................................................98 

Lampiran 9 : Hasil Output Uji Normalitas.........................................................................99 

Lampiran 10 : Hasil Output Uji Heteroskesdastisitas........................................................99 

Lampiran 11 : Hasil Output Uji Multikolinieritas............................................................100 

 

  

Pengaruh return on asset..., Rima Kartika Putri, Ak.-IBS, 2016



xv   Indonesia Banking School 

ABSTRAK 

 

Dampak krisis ekonomi tahun 2008 serta dalam menghadapi MEA 2015 membuat 

perusahaan manufaktur mengalami keadaan yang tidak stabil dan tidak dapat 

mempertahankan nilai perusahaan. Penilaian prestasi suatu perusahaan dapat 

dilihat dari kemampuan perusahaan itu untuk menghasilkan laba. Laba perusahaan 

selain merupakan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi para pemilik 

dananya juga merupakan indikator dalam penciptaan nilai perusahaan yang 

menunjukkan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya hubungan ROA terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur periode 2011-2014. Selain itu CSR dan 

kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi dengan hubungan ROA 

terhadap nilai perusahaan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier dan 

Uji T dengan level signifikansi 5% serta diolah dengan menggunakan Eviews7.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan 

terhadap Tobin’s Q. CSR berpengaruh signifikan atau dapat memoderasi tetapi 

memperlemah hubungan return on asset (ROA) terhadap Tobin’s Q. Kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh signifikan atau tidak dapat memoderasi hubungan 

ROA terhadap Tobin’s Q. Hasil penelitian ini memberikan implikasi kepada 

manajemen, pemerintah, masyarakat dan akademisi yaitu perlunya 

mempertimbangkan ROA, CSR dan kepemilikan manajerial dalam meningkatkan 

nilai perusahaan. 

 

Kata Kunci : ROA, Tobin’s Q, Pengungkapan CSR, Mekanisme Good Corporate,  

Kepemilikan Manajerial, Size, Leverage  
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ABSTRACT 

 

Impact of the economic crisis in 2008 and 2015 in the face of MEA create 

manufacturing companies have an unstable state and can not maintain the value 

of the company. Performance assessment of a company can be seen from the 

company's ability to generate profits. The company's profit in addition to the 

company's ability to meet obligations to the owners of the funds are also an 

indicator of the value creation that shows the company's prospects in the future. 

The purpose of this study is to determine the relationship ROA on firm value in 

manufacturing companies 2011-2014 period. Additionally CSR and managerial 

ownership as a moderating variable in the relationship ROA on firm value. 

The method used in this research is the Linear Regression Analysis and Test T 

with a significance level of 5% and processed using Eviews7. 

These results indicate that ROA significant positive effect on Tobin's Q. CSR 

significant effect or can be moderate but weaken the relationship return on assets 

(ROA) of Tobin's Q. Managerial ownership has no significant effect or not can 

moderate the relationship ROA on Tobin's Q. The results of this study 

implications to management, government, community and academia that is the 

need to consider ROA, CSR and managerial ownership in increasing the 

company's value. 

 

 

Keywords: ROA, Tobin's Q, CSR Disclosure, Corporate Good Mechanism, 

Managerial Ownership, Size, Leverage 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di zaman yang serba canggih ini dunia usaha semakin berkembang pesat, 

dengan banyaknya perusahaan baru yang bermunculan, sehingga mendorong 

perusahaan untuk lebih efisien dan lebih selektif dalam beroperasi. Tujuan utama 

perusahaan adalah mencapai laba yang tinggi untuk meningkatkan nilai 

perusahaan (Mahendra, 2011). Penilaian prestasi suatu perusahaan dapat dilihat 

dari kemampuan perusahaan itu untuk menghasilkan laba. Laba perusahaan selain 

merupakan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi para pemilik 

dananya juga merupakan indikator dalam penciptaan nilai perusahaan yang 

menunjukkan prospek perusahaan di masa yang akan datang (Agustina, 2013). 

Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar. Karena 

nilai pasar dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum 

apabila harga saham perusahaan meningkat (Puspitasari, 2012). 

Namun kondisi perekonomian negara Indonesia saat ini masih dalam 

keadaan yang belum stabil akibat dari dampak krisis ekonomi tahun 2008 di 

tambah sekarang ini dengan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean yang akan 

bergulir mulai tahun 2015. Masalah tersebut saat ini hangat diperbincangkan 

mengingat persaingan bebas yang membuat para investor bebas memilih dalam 

menginvestasikan dananya.  
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Perusahaan yang tidak dapat bersaing dengan keadaan ini dikhawatirkan akan 

mengalami kegagalan dalam meningkatkan laba yang menjadi aspek dalam 

meningkatkan nilai perusahaan (G.T. Suroso, 2015). 

Penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan dalam hal ini return on 

asset (ROA) terhadap nilai perusahaan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. 

Modigliani dan Miller dalam Ulupui (2007) menyatakan bahwa nilai perusahaan 

ditentukan oleh earnings power dari aset perusahaan. Hasil positif menunjukkan 

bahwa semakin tinggi earnings power semakin efisien perputaran aset dan atau 

semakin tinggi profit margin yang diperoleh perusahaan. Hal ini berdampak pada 

peningkatan nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ulupui (2007) 

menemukan hasil bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap return 

saham satu periode ke depan. Oleh karena itu, ROA merupakan salah satu faktor 

yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Angra (2011) juga menemukan 

bahwa ROA berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

Selain itu penelitian oleh Yuniasih dan Wirakusuma (2007) juga 

menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun, 

hasil yang berbeda diperoleh oleh Sri Rahayu (2010) dalam penelitiannya 

menemukan bahwa ROA justru berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

Hal ini menunjukkan adanya faktor lain yang turut mempengaruhi hubungan ROA 

dengan nilai perusahaan.  

Oleh karena itu, peneliti juga memasukkan pengungkapan Corporate 

Social Responsibility dan mekanisme Corporate Governance yang diproksikan 

pada kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi yang diduga ikut 
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memperkuat atau memperlemah pengaruh tersebut. Pada dasarnya variabel 

moderating merupakan variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan 

antara variabel indipenden dan variabel dependen.  

Beberapa tahun terakhir banyak perusahaan menyadari pentingnya 

pelaksanaan program Corporate Social Responsibility sebagai bagian dari strategi 

bisnisnya. Penelitian Basamalah dan Jermias (2005) menunjukkan bahwa salah 

satu alasan manajemen melakukan pelaporan sosial adalah untuk alasan strategis. 

Meskipun belum bersifat universal, tetapi dapat dikatakan bahwa hampir semua 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sudah mengungkapkan 

informasi mengenai Corporate Social Responsibility dalam laporan tahunannya. 

Menurut Wirakusuma dan Yuniasih (2007), akuntabilitas dapat dipenuhi dan 

asimetri informasi dapat dikurangi jika perusahaan melaporkan dan 

mengungkapkan kegiatan Corporate Social Responsibility kepada stakeholders. 

Dengan pelaporan dan pengungkapan Corporate Social Responsibility, para 

stakeholders akan dapat mengevaluasi bagaimana pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility dan memberikan penghargaan/sanksi terhadap perusahaan sesuai 

hasil evaluasinya. 

Menurut Nurlela dan Islahuddin (2008) menyatakan bahwa perusahaan 

tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, 

yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi 

keuangannya (financial) saja. Selain itu, perusahaan juga harus berpijak pada 

triple bottom lines yaitu tanggung jawab perusahaan pada aspek sosial, 

lingkungan, dan keuangan sehingga setiap perusahaan diwajibkan 
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mengungkapkan informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau 

Corporate Social Responsibility (CSR). Pentingnya CSR telah diatur dalam 

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-

Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dengan demikian, CSR 

merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan perusahaan, bukan kegiatan 

yang bersifat sukarela (Anggitasari, 2012). 

Selain pengungkapan Corporate Social Responsibility, peneliti juga 

menggunakan mekanisme Corporate Governance yang diproksikan pada 

kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi. Pengelolaan perusahaan 

juga mempengaruhi nilai perusahaan. Masalah corporate governace muncul 

karena terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. 

Menurut Herdinata (2008) dalam Angra (2011), perusahaan di Indonesia memiliki 

karakteristik yang sama dengan perusahaan di Asia dimana perusahaan dimiliki 

dan dikontrol oleh keluarga. Meskipun perusahaan tersebut tumbuh dan 

berkembang menjadi perusahaan publik, namun kontrol dari keluarga masih 

signifikan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya struktur kepemilikan manajerial 

diakibatkan mayoritas masih didominasi oleh keluarga. Bentuk kepemilikan usaha 

seperti ini akan mendorong praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang pada 

akhirnya akan menurunkan nilai perusahaan.  

Pemisahan berdasarkan pada agency theory dalam hal ini manajemen akan 

meningkatkan keuntungan pribadinya daripada tujuan perusahaan. Perusahaan 

diharapkan memiliki kinerja keuangan yang baik serta memiliki tata kelola yang 

baik.  
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Kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme Corporate 

Governance yang dapat mempengaruhi insentif bagi manajemen untuk 

melaksanakan kepentingan terbaik dari pemegang saham (Midiastuty dan 

Machfoedz, 2003 dalam Suprantiningrum, 2014). Oleh karena itu, alasan 

memasukkan kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi karena diduga 

memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Dalam penelitian ini semakin tinggi kepemilikan manajerial diharapkan 

pihak manajemen akan berusaha semaksimal mungkin untuk kepentingan para 

pemegang saham. (Angra, 2012) menyatakan return bagi pemegang saham bisa 

berupa penerimaan dividen tunai ataupun adanya perubahan harga saham pada 

suatu periode. Hal ini disebabkan oleh pihak manajemen juga akan memperoleh 

keuntungan bila perusahaan memperoleh laba.  

Di Indonesia, berbagai penelitian yang menggunakan Corporate Social 

Responsibility dan mekanisme Corporate Governance sebagai variabel 

pemoderasi yaitu untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai 

perusahaan karena adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian. Penelitian tersebut 

dilakukan oleh Yuniasih dan Wirakusuma (2007) menggunakan sampel penelitian 

sebanyak 27 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dari 

tahun 2005 sampai dengan tahun 2006. Yuniasih dan Wirakusuma menggunakan 

ROA sebagai proksi dari variabel kinerja keuangan, 78 item pengungkapan 

Corporate Social Responsibility  sebagai proksi dari variabel Corporate Social 

Responsibility, dan kepemilikan manajerial sebagai proksi dari variabel Good 

Corporate Governance.  
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Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif 

statistis pada nilai perusahaan, demikian juga dengan pengungkapan Corporate 

Social Responsibility sebagai variabel pemoderasi terbukti berpengaruh positif 

secara statistis yang berarti memperkuat pada hubungan antara ROA dan nilai 

perusahaan yang berarti bahwa selain melihat kinerja keuangan, pasar juga 

memberikan respons terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility 

yang dilakukan perusahaan. Namun kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 

yang berarti memperlemah terhadap hubungan antara ROA dan nilai perusahaan, 

hal ini dimungkinkan karena struktur kepemilikan manajerial di Indonesia masih 

sangat kecil dan didominasi oleh keluarga (Yuniasih dan Wirakusuma, 2007). 

Berdasarkan penjelasan di atas memberikan motivasi kepada peneliti 

untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pengaruh return on asset terhadap 

nilai perusahaan dengan pengungkapan Corporate Social Responsibility  dan 

kepemilikan sebagai variabel moderasi.  

Penelitian ini juga akan menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta antara tahun 2011-2014, sehingga hasilnya 

dapat digeneralisasi dan dapat mempresentasikan semua perusahaan manufaktur 

yang ada. Alasan dipilihnya perusahaan manufaktur adalah karena perusahaan 

manufaktur berbeda dengan perusahaan jasa maupun dagang. Salah satu 

perbedaan tersebut dapat dilihat dari produk yang dihasilkan dan bidang usaha 

yang dilakukan. Dalam perusahaan jasa dan dagang menghasilkan produk tanpa 

mengalami pengolahan terlebih dahulu sedangkan perusahaan manufaktur melalui 

Pengaruh return on asset..., Rima Kartika Putri, Ak.-IBS, 2016



7 
 

  Indonesia Banking School 

proses pengelolaan. Perusahaan manufaktur ada dalam segala bidang ekonomi 

untuk produksi secara masal dan dijual untuk mendapatkan keuntungan.  

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh 

Anggitasari tahun 2012 yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap 

Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan 

Struktur Good Corporate Governance sebagai Variabel Pemoderasi”. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah (1) Penelitian ini berfokus 

pada variabel kepemilikan manajerial sedangkan penelitian sebelumnya 

menggunakan variabel proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional 

dan kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi. (2) Pengamatan yang 

dilakukan dalam penelitian sebelumnya adalah tahun 2007-2010 sedangkan pada 

penelitian ini tahun pengamatannya adalah 2011-2014. (3) Penelitian ini 

menggunakan Eviwes7 untuk pengolahan data sedangkan penelitian sebelumnya 

menggunakan SPSS. 

Berdasarkan uraian di atas maka diajukan penelitian dalam skripsi ini 

dengan judul “PENGARUH RETURN ON ASSET TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN DENGAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL SEBAGAI 

VARIABEL PEMODERASI”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

a. Apakah return on asset berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan? 

b. Apakah pengungkapan corporate social responsibility dapat memoderasi 

hubungan return on asset terhadap nilai perusahaan? 

c. Apakah kepemilikan manajerial dapat memoderasi hubungan return on 

asset  terhadap nilai perusahaan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian 

ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui apakah pengaruh return on asset terhadap nilai 

perusahaan. 

b. Untuk mengetahui apakah pengungungkapan corporate social 

responsibility dapat memoderasi hubungan return on asset terhadap nilai 

perusahaan. 

c. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial dapat memoderasi 

hubungan return on asset terhadap nilai perusahaan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah berupa 

pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh return on asset terhadap 
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nilai perusahaan dengan pengungkapan corporate social responsibility dan 

kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi. 

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat 

untuk pertimbangan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. 

c. Bagi Akademisi 

Menambah referensi bukti empiris sebagai rekomendasi penelitian yang 

dilakukan di Indonesia. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi 

kemajuan akademis dan dapat dijadikan acuan atau referensi untuk 

penelitian berikutnya. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang berurutan yang terdiri dari 5 

bab dimana setiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun 

sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut : 

1. BAB I 

Bab pertama merupakan pendahuluan dari penelitian ini. Bab ini 

menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang akan di angkat 

dalam penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menjelaskan 

pengaruh pengaruh return on asset terhadap nilai perusahaan dengan 

pengungkapan corporate social responsibility dan kepemilikan manajerial 

sebagai variabel pemoderasi, sedangkan manfaatnya memberikan memberikan 
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informasi yang bermanfaat untuk pertimbangan dalam rangka meningkatkan 

nilai perusahaan. Bagian terakhir adalah sistematika pembahasan yang 

mencakup uraian singkat pembahasan materi dari tiap bab. 

2. BAB II 

Bab kedua adalah landasan teori. Bab ini menguraikan tentang 

landasan  teori yang digunakan sesuai dengan telaah pustaka yang ada terkait 

dengan topik penelitian serta penelitian terdahulu berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. Selain itu dijelaskan kerangka berfikir yang berisi penelitian-

penelitian terdahulu yang berbeda-beda. 

3. BAB III 

Bab ketiga adalah metodologi penelitian. Bab ini menguraikan 

mengenai variabel dan definisi operasional berupa variabel yang dipakai 

dalam penelitian beserta penjabaran secara operasional untuk menganalisis 

data.  

4. BAB IV 

Bab keempat adalah analisis data dan pembahasannya. Bab ini 

mengulas mengenai analisis terhadap data yang digunakan. Analisis data 

ini meliputi analisis data secara kuantitatif, pengujian terhadap hipotesis 

pada awal penelitian dan bagaimana hasil analisis kuantitatif itu di 

presentasikan. 
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5. BAB V 

Bab kelima adalah penutup yang menjadi bab terakhir dalam 

penelitian ini. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang 

diharapkan agar dapat dijadikan pertimbangan bagi perusahaan 

manufaktur. Kesimpulan merupakan sajian singkat dari analisis yang 

dilakukan. Saran berupa anjuran kepada pihak yang berkepentingan 

terhadap hasil penelitian. Saran ini untuk beberapa pihak yang akan 

memakai hasil dari penelitian ini dan penelitian yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori Penelitian 

2.1.1 Teori Sinyal (Signaling Theory) 

 Teori sinyal dikembangkan oleh Spence (1973) menjelaskan pentingnya 

informasi sinyal terhadap keputusan investasi. Selain itu alasan perusahaan 

mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak 

luar seperti investor dan kreditor (Sri Rahayu, 2010). Dorongan perusahaan untuk 

memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan 

pihak eksternal karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan 

dan prospek yang akan datang daripada pihak luar. Terbatasnya informasi bagi 

pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka 

dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan (Wolk Harry, 2000 

dalam Sri Rahayu, 2010).  

Dalam teori sinyal ini menjelaskan perusahaan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu bentuk untuk 

mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak 

eksternal, salah satunya berupa informasi yaitu informasi keuangan yang dapat 

dipercaya dan akan mengurangi inkonsistensi prospek perusahaan yang akan 

datang (Wolk Harry, 2000 dalam Sri Rahayu 2010).  
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Teori sinyal menjelaskan bagaimana seharusnya sebuah perusahaan 

memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa 

informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk 

merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi 

lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan 

lain (Sari dan Zuhrohtun, 2006). 

2.1.2 Teori Agensi (Principal – Agency Theory) 

Teori Agensi dikembangan oleh Michael C. Jensen dan William H. 

Meckling pada tahun 1976. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara 

principal dengan agent. Menurut Darmawati (2005), maksud dari hubungan 

keagenan adalah adanya pemisahan antara kepemilikan (principal/investor) dan 

pengendalian (agent/manajer). Kepemilikan diwakili oleh investor yang 

memberikan  kewenangan kepada agen dalam hal ini manajer untuk mengelola 

kekayaan investor. Investor mempunyai harapan bahwa dengan memberikan 

wewenang pengelolaan tersebut, mereka akan memperoleh keuntungan dengan 

bertambahnya kesejahteraan investor. 

 Dalam teori agensi ini menjelaskan hubungan kepemilikan manajerial 

dengan nilai perusahaan. Setyapurnama dan Norpratiwi (2006) menyatakan 

hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah pada saat pihak-pihak yang 

bersangkutan mempunyai tujuan yang berbeda. Pemilik modal menghendaki 

bertambahnya kekayaan dan kemakmuran para pemilik modal, sedangkan manajer 

juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan bagi para manajer. Dengan 

demikian akan muncul konflik kepentingan antara pemilik (investor) dengan 
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manajer (agen). Pemilik lebih tertarik untuk memaksimumkan return dan harga 

sekuritas dari investasinya, sedangkan manajer mempunyai kebutuhan psikologis 

dan ekonomi yang luas, termasuk memaksimumkan kompensasinya. Kontrak 

yang dibuat antara pemilik dengan manajer diharapkan dapat meminimumkan 

konflik antar kedua kepentingan tersebut.  

Alijoyo dan Zaini (2004) berpendapat bahwa pemisahan fungsi eksekutif 

dan fungsi pengawasan pada teori keagenan menciptakan “checks and balances”, 

sehingga terjadi independensi yang sehat bagi para manajer untuk menghasilkan 

kinerja perusahaan yang maksimum dan return yang memuaskan bagi para 

pemegang saham. 

2.1.3 Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) 

Teori legitimasi dikembangkan oleh Heard dan Bolce (1981). Teori ini 

menjelaskan faktor strategis bagi perusahaan untuk mengembangan perusahaan di 

masa yang akan datang. Hal tersebut menjadikan wadah untuk mengonstruksikan 

strategi perusahaan khususnya menempatkan diri dalam lingkungan masyarakat 

yang semakin maju. Teori legitimasi dipandang sebagai perspective orientation 

system, yakni perusahaan dapat mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh 

komunitas dimana perusahaan melakukan kegiatannya. (Anggitasari, 2012). 

Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi 

masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan 

perusahaan. O’Donovan (2002) dalam buku Nor Hadi (2011;87) berpendapat 

legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat 

kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari 
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masyarakat. Dengan demikian legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung 

keberlangsungan hidup suatu perusahaan. 

Dalam teori ini menjelaskan hubungan corporate social responsibility 

dengan nilai perusahaan. Perusahaan dituntut peduli terhadap lingkungan 

sekitarnya, karena dengan hal tersebut dapat menjaga eksistensi perusahaan dan 

kerberlangsungan kegiatan perusahaan dimasa mendatang dapat diterima oleh 

masyarakat (Anugerah, 2011). Masyarakat akan selalu dapat menilai aktivitas 

lingkungan perusahaan dan perusahaan juga dapat memonitoring kegiatannya 

untuk mendapatkan keselarasan antara nilai perusahaan dengan nilai msayarakat. 

Atas keselarasan sistem nilai ini maka dalam pengungkapan laporan corporate 

social responsibility diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan yaitu 

mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan meningkatkan keuntungan 

perusahaan serta dapat meningkatkan nilai perusahaan.(Anggitasari, 2012). 

2.1.4 Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) 

Teori Stakeholder theory dikembangkan oleh Freeman (1984). Teori ini 

menjelaskan adanya 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 (Anggitasari, 2012). Stakeholder theory dimulai dengan 

asumsi bahwa nilai (value) secara eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian 

dari kegiatan usaha. (Waryanti, 2009). 

Menurut Solihin (2009) dalam Anggitasari (2012) menjelaskan bahwa 

stakeholders dibagi dalam dua kategori, yaitu: 
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a. Inside stakeholders,  pihak yang memiliki kepentingan dan tuntutan 

terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi 

perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk dalam kategori inside 

stakeholders ini adalah pemegang saham (stockholders), manajer, dan 

karyawan. 

b. Outside stakeholders, pihak yang bukan pemilik ataupun pemimpin serta 

karyawan perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan 

dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh 

perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk dalam kategori outside 

stakeholders ini adalah pelanggan (customers), pemasok (supplier), 

pemerintah, masyarakat lokal, danmasyarakat secara umum. 

Menurut Indrawan (2011) dalam Anggitasari (2012), ada beberapa alasan yang 

mendorong perusahaan perlu memperhatikan kepentingan stakeholders, yaitu : 

1. Isu lingkungan melibatkan kepentingan berbagai kelompok dalam 

masyarakat yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka. 

2. Dalam era globalisasi telah mendorong produk-produk yang 

diperdagangkan harus bersahabat dengan lingkungan, 

3. Para investor dalam menanamkan modalnya cenderung untuk memilih 

perusahaan yang memiliki dan mengembangkan kebijakan dan program 

lingkungan, 

Berdasarkan penjelasan dari stakeholder theory diatas, maka perusahaan tidak 

hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan 

manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, 

Pengaruh return on asset..., Rima Kartika Putri, Ak.-IBS, 2016



17 
 

  Indonesia Banking School 

pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan demikian keberadaan 

suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh 

stakeholder (Ghozali dan Chairiri, 2007). Corporate social responsibility 

merupakan strategi perusahaan untuk memenuhi keinginan para stakeholder, 

semakin baik pengungkapan corporate social responsibility yang dilakukan 

perusahaan maka para stakeholder juga akan semakin memberikan dukungan 

penuh kepada perusahaan atas segala aktivitasnya yang bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan dan mencapai laba. 

2.2 Nilai Perusahaan 

Menurut Christiawan dan Tarigan (2007), terdapat beberapa konsep nilai yang 

menjelaskan nilai suatu perusahaan antara lain: 

a. Nilai nominal 

Nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, 

disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga ditulis jelas 

dalam surat saham kolektif. 

b. Nilai pasar 

Sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawarmenawar di 

pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual 

di pasar saham. 

c. Nilai intrinsik  

Merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. 

Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekadar harga dari 
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sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang 

memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari. 

d. Nilai buku 

Nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi. 

e. Nilai likuidasi 

Nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang 

harus dipenuhi. Nilai sisa itu merupakan bagian para pemegang saham. 

Nilai likuidasi bisa dihitung berdasarkan neraca performa yang disiapkan 

ketika suatu perusahaan akan likuidasi. 

Berbagai macam faktor dapat mempengaruhi nilai perusahaan antara lain 

kepemilikan manajerial, kinerja keuangan suatu perusahaan, kebijakan deviden, 

corporate governance dan lain sebagainya. Sebagai contoh, penelitian yang 

dilakukan oleh Suranta dan Machfoedz (2003) menyatakan bahwa nilai 

perusahaan akan lebih tinggi ketika direktur memiliki bagian saham yang lebih 

besar. 

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimumkan nilai perusahaan. 

Memaksimalkan nilai perusahaan mempunyai arti yang lebih luas, tidak hanya 

sekedar memaksimalkan laba perusahaan. (Weston dan Copeland,1995). 

Pernyataan ini dapat diterima kebenarannya atas dasar beberapa alasan yaitu: 

a) Memaksimalkan nilai yaitu mempertimbangkan pengaruh waktu terhadap 

nilai uang. Dana yang diterima pada tahun ini bernilai lebih tinggi dari 

pada dana yang diterima sepuluh tahun yang akan datang. 
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b) Memaksimumkan nilai yaitu mempertimbangkan berbagai resiko terhadap 

arus pendapatan perusahaan. 

c) Mutu dari arus kas dana diharapkan diterima di masa datang yang 

mungkin beragam. 

Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar. 

Menurut Keown (2004) nilai perusahaan merupakan nilai pasar atas surat 

berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar, seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Nurlela dan Islahuddin (2008: 7). Karena nilai perusahaan dapat 

memberikan kesejahteraan pemegang saham secara maksimum apabila harga 

saham perusahaan meningkat. Menurut Husnan (2000) Semakin tinggi harga 

saham, maka makin tinggi kesejahteraan pemegang saham. Untuk mencapai nilai 

perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada para 

professional. Para professional diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris. 

Nilai perusahaan merupakan konsep penting bagi investor, karena merupakan 

indikator bagi pasar menilai perusahaan secara keseluruhan. Dengan kata lain nilai 

perusahaan merupakan harga yang dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan 

tersebut dijual. 

Menurut Vinola (2008) salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai 

nilai perusahaan adalah dengan menggunakan Tobin’s Q. Rasio ini dikembangkan 

oleh Profesor James Tobin (1967). Rasio ini merupakan konsep yang berharga 

karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil 

pengembalian dari setiap dolar investasi inkremental. Jika Tobin’s Q diatas satu, 

ini menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva menghasilkan laba yang 
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memberikan nilai yang lebih tinggi daripada pengeluaran investasi, hal ini akan 

merangsang investasi baru. Jika Tobin’s Q di bawah satu, investasi dalam aktiva 

tidaklah menarik. Jadi Tobin’s Q merupakan ukuran yang lebih teliti tentang 

seberapa efektif manajemen memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomis dalam 

kekuasaannya.      

                                              Tobin’s Q = 
(𝐸𝑀𝑉+𝐷)

(𝐸𝐵𝑉+𝐷)
    

Dimana: 
Tobin’s Q : nilai perusahaan 
EMV   : nilai pasar ekuitas (EMV = closing price x jumlah saham) 
D   : nilai buku dari total hutang 
EBV   : nilai buku dari total aktiva 
 

2.3 Ukuran Kinerja Keuangan 

Secara umum, ada banyak teknik analisis dalam melakukan penilaian 

investasi, tetapi yang paling banyak dipakai adalah analisis yang bersifat 

fundamental, analisis teknikal, analisis ekonomi, dan analisis rasio keuangan 

(Anoraga, 2003:108). Analisis Rasio Keuangan dapat dikelompokkan menjadi 5 

jenis berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu: (Robert Ang, 1997: pp. 18.23). 

a. Rasio Likuiditas 

Rasio ini menyatakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajibannya dalam jangka pendek. Rasio likuiditas terdiri dari: Current 

Ratio, Quick Ratio, dan Net Working Capital. 

b. Rasio Solvabilitas 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri dari: Debt Ratio, debt 
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to Equity Ratio, Long Term Debt to equity Ratio, long Term Debt to 

Capitalization Ratio, Times Interest Earned, Cash Flow Interest 

Coverage, Cash Flow Interest Coverage, Cash Flow to Net Income, dan 

Cash Return on Sales. 

c. Rasio Aktivitas 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan 

harta yang dimilikinya. Rasio Aktivitas terdiri dari: Total Asset Turnover, 

Fixed Asset Turnover, Account Receivable Turnover, Inventory Turnover, 

Average Collection Period, dan Day’s Sales in Inventory. 

d. Rasio Rentabilitas/Profitabilitas  

Rasio ini menunjukkan kemampuan dari perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan. Rasio rentabilitas terdiri dari: Gross Profit Margin, Net Profit 

Margin, Return on Assets, Return on Equity, dan Operating Ratio. 

e. Rasio Pasar  

Rasio ini menunjukkan informasi penting perusahaan dan diungkapkan 

dalam basis per saham. Rasio pasar terdiri dari: Dividend Yield, Dividend 

Per Share, Dividend Payout Ratio, Price Earning Ratio, Earning Per 

Share, Book Value Per Share, dan Price to Book Value. 

Dari kelima rasio tersebut, yang berkaitan langsung dengan kepentingan 

analisis kinerja perusahaan adalah Return On Asset (ROA) adalah salah satu 

bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktivitas yang 

digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba 
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dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. return on asset merupakan rasio 

yang terpenting di antara rasio profitabilitas yang ada (Ang, 1997 dalam Sri 

Rahayu, 2010).  

2.3.1 Pengertian Return On Asset (ROA) 

ROA menujukkan keefisienan perusahaan dalam mengelola seluruh 

aktivanya untuk memperoleh pendapatan. Menurut Susan Irawati (2006:59), yang 

menyatakan bahwa : 

“Return On Assets adalah kemampuan suatu perusahaan (aktiva 

perusahaan) dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk 

menghasilkan laba operasi perusahaan (EBIT) atau perbandingan laba usaha 

dengan modal sendiri dan modal asing yang digunakan untuk menghasilkan laba 

dan dinyatakan dalam persentase. Return On Assets sering kali disebut sebagai 

Rentabilitas Ekonomi (RE) atau Earning Power”. 

return on asset atau yang sering disebut juga Reiurn On Investment (ROI) 

diperoleh dengan cara membandingkan net income after tax (NIAT) terhadap 

average total asset. NIAT merupakan pendapatan bersih sesudah pajak. Average 

Total asset merupakan rat-rata total assets awal tahun dan akhir tahun. Semakin 

besar ROA atau ROI menunjukkan kinerja yang semakin baik, karena tingkat 

pengembalian yang semakin besar (Ang, 1997 : 18.33 dalam Sri Rahayu, 2010). 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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2.3.2 Manfaat dan Keunggulan Return On Asset (ROA)  

Manfaat dan keunggulan Return On Asset (ROA) Menurut Munawir (2001 : 91-

92) adalah : 

a. Jika perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik maka 

dengan analisis ROA dapat diukur efisiensi penggunaan modal yang 

menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi 

keadaan keuangan perusahaan. 

b. Dapat diperbandingkan dengan rasio industri sehingga dapat diketahui 

posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah 

dalam perencanaan strategi. 

c. Selain berguna untuk kepentingan kontrol, analisis ROA juga berguna 

untuk kepentingan perencanaan. 

Keunggulan Return On Asset (ROA) Keunggulan ROA diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. ROA merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruhnya 

mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dari rasio ini. 

b. ROA mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam nilai absolut. 

c. ROA merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit 

organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha. 
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2.4 Corporate Social Responsibility (CSR) 

2.4.1 Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) 

Keterlibatan perusahaan dengan daerah lingkungan sosialnya menuntut 

dipenuhinya pertanggungjawaban sosial perusahaan. Di Indonesia praktek 

pengungkapan tanggung jawab sosial di atur oleh Ikatan Akuntan Indonesia 2009 

(IAI)1, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Paragraf 9, 

yang meyatakan bahwa: “Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan 

seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value 

added statement), khususnya bagi industri dimana factor-faktor lingkungan hidup 

memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai 

kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”. 

Definisi Corporate Social Responsibility menurut Edi Suharto (2009), 

adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) 

bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet) secara 

berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat dan profesional. 

Dengan Corporate Social Responsibility perusahaan diharapkan dapat 

meningkatkan perhatian terhadap lingkungan, kondisi tempat kerja, hubungan 

perusahaan masyarakat, investasi sosial perusahaan, dan citra perusahaan di mata 

publik menjadi baik, meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan akses 

kapital. Dalam aktifitasnya setiap perusahaan akan beinteraksi dengan lingkungan 

sosialnya. Rumus perhitungan CSRI adalah (Haniffa dan Cooke, 2005): 

                                                           
1 Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. “Standar Akuntansi Keuangan”. Jakarta: Penerbit Salemba 
Empat. 

Pengaruh return on asset..., Rima Kartika Putri, Ak.-IBS, 2016



25 
 

  Indonesia Banking School 

𝐶𝑆𝑅𝐼𝑗 =  
∑𝑋𝑖𝑗

𝑛𝑗
                                (3.3) 

Keterangan : 

CSRIj  : Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan j 

nj  : jumlah item untuk perusahaan j 

Σ Xij  : total angka atau skor yang diperoleh masing – masing perusahaan dummy  

variable: 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item i tidak diungkapkan. 

2.4.2 Tujuan Corporate Sosial Responsibility 

Terdapat tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon 

Corporate Sosial Responsibility agar sejalan dengan jaminan keberlanjutan 

operasional perusahaan. Berikut tujuan Corporate Sosial Responsibility 

sebagaimana dikemukakan Wibisono (2007): 

1. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila 

perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kegiatan sosial ini 

berfungsi sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan 

sumber daya alam atau sumber ekonomi oleh perusahaan yang kadang 

bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial 

karena timbul ketidaknyamanan (discomfort) pada masyarakat. 

2. Kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang 

bersifat simbiosis mutualisme untuk mendapatkan dukungan dari 

masyarakat. Wajar bila perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi 

positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan 

bahkan pengdongkrakan citra dan performa perusahaan. 
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3. Kegiatan Corporate Sosial Responsibility merupakan salah satu cara untuk 

meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu 

berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat 

kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat 

dengan komponen perusahaan. 

2.4.3 Ruang lingkup Corporate Sosial Responsibility 

Ruang lingkup Corporate Sosial Responsibility perusahaan merupakan 

pengklasifikasian dari bidang – bidang utama perusahaan perseroan atas tindak 

sosial untuk memudahkan perusahaan dalam mengetahui elemen mana saja yang 

merupakan tanggungjawab sosialnya, klasifikasi tersebut meliputi (Rahmatullah, 

2011): 

a)  Klasifikasi yang melibatkan masyarakat  

Mencakup aktivitas yang pada dasarnya menguntungkan masyarakat 

seperti pelayanan kesehatan, program pemberian makanan, serta 

perencanaan dan perbaikan masyarakat. 

b)  Klasifikasi sumber daya manusia  

Mencakup bidang – bidang yang menguntungkan karyawan seperti 

program pendidikan dan pelatihan kebijakan kenaikan pangkat serta 

tunjangan karyawan. 

c) Klasifikasi sumber daya fisik dan sumbangan lingkungan  

Mengenai kualitas udara dan air serta pengendalian polusi maupun 

pelestarian lingkungan hidup. 
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d) Klasifikasi sumbangan produk dan jasa 

Memperhatikan pengaruh produk atau jasa perusahaan terhadap 

masyarakat dengan memperhitungkan beberapa pertimbangan seperti 

kualitas produk, pembungkusan produk, pengiklanan produk, ketentuan 

garansi produk dan keamanan produk. 

Penanaman ruang lingkup tersebut dapat dibagi menjadi enam bagian, yaitu 

(Rahmatullah, 2011): 

a) Environment 

Meliputi aspek lingkungan dalam produksi, mencegah polusi selama 

proses produksi, mencegah atau memperbaiki kerusakan lingkungan akibat 

dari proses sumber daya alam dan peremajaan sumber daya alam yang 

digunakan. 

b) Energi 

Meliputi penghematan energi dalam hubungannya dalam operasi bisnis 

dan meningkatkan efisiensi konsumsi energy dari pemakaian produk yang 

dihasilkan perusahaan. 

c) Human Resources  

Berhubungan dengan aktivitas-aktivitas orang-orang yang ada dalam 

perusahaan dan menguntungkan pihak manajemen dalam perusahaan. 

d) Fair Business Practice 

Memusatkan perhatian pada hubungan antara perusahaan dengan 

kelompok kepentingan khusus tertentu. 
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e) Community Involvement 

Meliputi aktivitas yang melibatkan dan berhubungan dengan masyarakat. 

f) Product 

Menyangkut aspek kualitatif dari produk yang dihasilkan. 

2.4.4 Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR-Disclosure) 

Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR-disclosure) yang 

sering juga disebut sebagai social disclosure, corporate social reporting, social 

accounting oleh Mathews (1995) dalam Sembiring (2005) atau corporate social 

responsibility oleh Hackston dan Milne (1996) dalam Sembiring (2005), 

merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan 

ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap 

masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggungjawab 

organisasi (khususnya perusahaan), di luar peran tradisionalnya untuk 

menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang 

saham. Perluasan tersebut dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai 

tanggungjawab yang lebih luas dibanding hanya mencari laba untuk pemegang 

saham, Gray et. al., (1987) dalam Sembiring (2005). 

Ketentuan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan telah diatur 

dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 

ketentuan yang dimaksud termuat dalam pasal 74 (1) yang berbunyi: “Perseroan 

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

daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. (Zulfa, 

2011). 
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 paragraf 9 juga 

telah memberikan penjelasan mengenai pengungkapan dampak lingkungan 

sebagai berikut: “Perusahaan menyajikan laporan tambahan mengenai lingkungan 

hidup (atau nilai tambah), khususnya bagi industri dengan sumber daya utama 

terkait dengan lingkungan hidup (atau karyawan dan stakeholder lainnya sebagai 

pengguna laporan keuangan penting)”(Zulfa, 2011). 

Menurut Anggraini (2006), pertanggungjawaban sosial perusahaan 

diungkapkan di dalam laporan yang disebut Sustainability Reporting. ACCA 

(2004) dalam Anggraini (2006) menyebutkan bahwa Sustainability Reporting 

adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh 

dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development). Sustainability Reporting meliputi 

pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan dan pengaruh sosial terhadap kinerja 

organisasi. Sustainability report harus menjadi dokumen strategik yang berlevel 

tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang sustainability development 

yang membawanya menuju kepada core business dan sektor industrinya.  

Penerapan Corporate Social Responsibility dapat diungkapkan perusahaan 

dalam media laporan tahunan (annual report) perusahaan yang berisi laporan 

tanggung jawab sosial perusahaan selama kurun waktu satu tahun berjalan. 

Penelitian ini menggunakan laporan tahunan sebagai media pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Penggunaan laporan tahunan sesuai dengan 

justifikasi Gray et. al., (1995) dalam Sembiring (2005) bahwa laporan tahunan 

tidak hanya dokumen menurut undang-undang yang disusun setiap periode, tetapi 
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juga merupakan dokumen utama dalam kaitannya dengan konstruksi perusahaan 

tentang kegiatan sosialnya. Faktor sosial dan lingkungan sering bertentangan 

dengan ambisi keuangan perusahaan dan pemiliknya. Penyajian dalam dokumen 

yang sama, keuangan di satu sisi dan sosial serta lingkungan pada sisi yang lain 

akan menunjukkan bagaimana perusahaan menyesuaikan keduanya.  

Penerapan dan pengungkapan Corporate Social Responsibility diharapkan 

tidak hanya dilakukan semata-mata untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan, 

mendapatkan legitimasi dari masyarakat atau motif untuk meningkatkan laba 

perusahaan. Penerapan dan pengungkapan Corporate Social Responsibility 

diharapkan menjadi wujud kesadaran dan tanggung jawab manajemen dalam 

mengelola perusahaan untuk terus memperhatikan serta menjaga kelestarian 

lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, perusahaan 

diharapkan dapat menerapkan dan mengungkapkan Corporate Social 

Responsibility secara terus menerus atau kontinyu. (Zulfa, 2011) 

2.5 Corporate Governance (CG) 

2.5.1 Pengertian Corporate Governance 

Perkembangan konsep corporate governance sesungguhnya telah dimulai 

jauh sebelum isu corporate governance menjadi kosakata paling hangat di 

kalangan eksekutif bisnis. Adapun institusi yang memberikan definisi antara lain 

Organizaton for Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan 

sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board dan pemegang 

saham serta pihak lain mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Corporate 

Governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan 
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dan pengawasan atas kinerja. Sedangkan Menurut Muh. Arief Effendi (2009) 

dalam bukunya The Power of Good Good Corporate Governance, pengertian 

Corporate Governance adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan  

yang  memiliki  tujuan  utama  mengelola  risiko  yang  signifikan  guna 

memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan 

meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Corporate governance 

(CG) merupakan sistem atau seperangkat peraturan yang mengatur, mengelola 

dan mengawasi hubungan antara para pengelola perusahaan dengan 

stakeholders disuatu perusahaan. Corporate governance tidak  hanya sebagai  

alat pengatur dan pengendali saja namun juga sebagai nilai tambah bagi suatu 

perusahaan. (CGPI,2008)2 

2.5.2 Tujuan Corporate Governance 

The Indonesian institute for corporate governance (IICG), 2010 

mengungkapkan tujuan dari corporate governance: 

a) Meraih kembali kepercayaan investor dan kreditor nasional serta 

internasional. 

b) Memenuhi tuntutan standar global. 

c) Meminimalkan biaya kerugian dan biaya pencegahan atas penyalahgunaan 

wewenang pengelolaan. 

d) Meminimalkan cost of capital dengan menekan resiko yang dihadapi 

kreditur. 
                                                           
2 CGPI, 2008. Profil Corporate Governance. http://iicg.org (9 Oktober 2015). 
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e) Meningkatkan nilai saham perusahaan. 

f) Mengangkat citra perusahaan di mata publik. 

2.5.3 Manfaat Corporate Governance 

Dengan melaksanakan  Corporate Governance, menurut  Forum of Corporate 

Governance in Indonesia  (FCGI) 2001, ada beberapa manfaat yang diperoleh, 

antara lain : 

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui proses pengambilan keputusan 

yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta 

lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. 

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan 

aman (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan 

meningkatkan corporate value. 

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di 

Indonesia. 

4. Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus 

akan meningkatkan shareholder value dan deviden. 

2.5.4 Karakteristik Corporate Governance 

Menurut pedoman umum Corporate Governance (komite nasional 

kebijakan corporate governance, 2006) karakteristik dari corporate governance 

adalah: 

a) Transparasi (Transparency) 

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang 
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mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan 

harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah 

yang diisyaratkan oleh peraturan perundang- undangan, tetapi juga hal 

yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, 

kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. 

b) Akuntabilitas (Accountability) 

kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ 

perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 

Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai 

dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan 

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. 

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai 

kinerja yang berkesinambungan. 

c) Responsibilitas (Responsibility) 

Perusahaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan 

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang 

dan mendapat pengakuan sebagai corporate citizen. 

d) Independensi (Independency) 

Untuk melancarkan pelaksanaan atas corporate governance, perusahaan 

harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ 

perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh 

pihak lain. 
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e) Kesetaraan dan kewajaran (Fairness) 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. 

2.5.5 Mekanisme Corporate Governance 

Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan 

nilai perusahaan kepada pemegang saham. Mekanisme Corporate Governance 

diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem governance dalam 

sebuah organisasi (Walsh dan Schward, 1990 dalam Arifin, 2005). 

Menurut Barnhart dan Rosenstein (1998) dalam Arifin (2005) menjelaskan 

mekanisme Corporate Governance dibagi menjadi dua, yaitu internal mechanism 

(mekanisme internal), seperti komposisi dewan direksi/komisaris, kepemilikan 

manajerial, dan kompensasi eksekutif. Mekanisme yang kedua yaitu external 

mechanism (mekanisme eksternal), seperti pengendalian oleh pasar dan level debt 

financing. 

Mekanisme Corporate Governance yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kepemilikan manajerial, karena semakin tinggi kepemilikan manajerial 

diharapkan pihak manajemen akan berusaha semaksimal mungkin untuk 

kepentingan para pemegang saham. Hal disebabkan oleh pihak manajemen juga 

akan memperoleh keuntungan bila perusahaan memperoleh laba (Christiawan dan 

Tarigan, 2007). 
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2.5.6 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah bagian dari elemen good corporate 

governance (GCG) yang berdampak secara intensif bagi manajemen untuk 

melaksanakan kepentingan terbaik dari pemegang saham sebagai pemilik saham. 

(Anggita, 2012). Kepemilikan saham adalah persentase kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh manajemen yaitu direksi, manajer dan dewan komisaris yang secara 

aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan. (Anggitasari, 2012) 

Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan 

oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan 

besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus 

sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Hal 

ini sesuai dengan system pengelolaan perusahaan dalam dua kriteria: (1) 

perusahaan dipimpin oleh manajer dan pemilik (owner-manager): dan (2) 

perusahaan dipimpin oleh manajer dan non pemilik (non owner-manager). Dua 

kriteria ini akan mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap 

metode akuntansi pada perusahaan yang mereka kelola. (Midiastuty dan 

Machfoedz, 2003) 

Secara umum dapat dikatakan bahwa prosentase tertentu kepemilikan 

saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba 

(Boediono, 2005). Hasil penelitian ini memberikan simpulan bahwa perusahaan 

yang dikelola oleh manajer dan memiliki presentase tertentu saham perusahaan 

dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba. Indikator atau proksi yang 

digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah prosentase jumlah 
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saham yang dimiliki manajemen dari seluruh jumlah saham yang dikelola 

(Boediono, 2005). 

Kepemilikan Manajerial = 
% 𝑘𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑟,𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑢𝑟,𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

2.6 Penelitian Terdahulu  

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji variabel pemoderasi 

yang memperngaruhi return on asset terhadap nilai perusahaan. Berikut penelitian 

terdahulu yang dapat peneliti jabarkan : 

 Penelitian yang dilakukan oleh Suprantiningrum (2014). Penelitian ini 

menggunakan perusahaan manufaktur yang terdatar di BEI periode tahun 2010-

2012 terdapat 152 perusahaan dengan pengambilan sampel dengan purposive 

sampling. Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel ROE berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan. CSR berpengaruh negatif serta 

Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif ini berarti memperlemah hubungan 

ROE dengan nilai perusahaan.  

 Alfredo Mahendra, dkk (2011) dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan 

Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia”. Variabel 

independent yang digunakan yaitu  likuiditas, leverage, profitabilitas serta 

kebijakan dividen sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian tersebut adalah 

likuiditas berpengaruh positif dengan alasan likuiditas tidak menjadi 

pertimbangan oleh pihak eksternal perusahaan dalam melakukan penilaian 

perusahaan, leverage berpengaruh negatif, profitabilitas berpengaruh positif 

menunjukkan tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan, 
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kebijakan dividen berpengaruh negatif ini berarti memperlemah hubungan 

terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Retno Endah Puspitasari (2012) dengan 

judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance 

Sebagai Variabel Pemoderasi (Sensus Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Eek 

Indonesia”. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah Return on 

equityserta variabel moderasi corporate social responsibility dan good corporate 

governance. Hasil penelitian ini yaitu, ROE berpengaruh positif, CSR dan 

Kepemilikan Manajerial tidak memoderasi, ini berarti memperlemah hubungan 

antara kinerja keuangan dengan nilai perusahaan. 

Selanjutnya penelitian Angra Hermawati (2011) dengan judul  “Pengaruh 

Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility Dan Struktur Kepemilikan Sebagai Variabel Pemoderasi”. 

Penelitian ini menggunakan perusahaan yang termasuk dalam kelompok industri 

manufaktur yang terdatar di BEI periode tahun 2007-2009. Hasil penelitian 

tersebut yaitu, ROA berpengaruh positif hal ini menunjukan semakin tinggi profit 

margin yang di dapat oleh perusahaan maka nilai perusahaan semakin baik. ROE 

berpengaruh positif semakin tinggi nilai perusahaan maka ROE akan semakin 

tinggi pula. CSR dan Struktur Kepemilikan berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan yang berarti memperlemah hubungan dengan nilai perusahaan. 
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Ni Wayan Yuniasih Dan Made Gede Wirakusuma (2009) dengan judul 

“Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Sebagai 

Variabel Pemoderasi”. Penelitian ini menggunakan variabel return on asset 

dengan Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance sebagai 

variabel pemoderasi. Penelitian ini hanya menggunakan 27 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2005 – 2006. Hasil 

penelitian ini yaitu, ROA berpengaruh positif, CSR berpengaruh positif yang 

berarti memperkuat  dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh  negatif berarti 

memperlemah hubungan terhadap nilai perusahaan. 

Yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu (2010) 

dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance 

Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di 

Bursa Efek Jakarta)”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah return 

on equity dengan good corporate governance dan corporate social responsibiity 

sebagai variabel moderasi. Hasil dari penelitian ini yaitu, ROE tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Tobins Q, hal ini di tunjukan dengan nilai t hitung sebesar 

1,362 dengan taraf signifikansi 0,177 (>0,05). CSR dan Kepemilikan Manajerial 

berpengaruh signifikan terhadap hubungan ROE dengan nilai perusahaan 

walaupun memiliki koefisien parameter negatif yang berarti memperlemah 

hubungan dengan nilai perusahaan.  
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Tabel 2.1 

Matriks Ringkasan Penelitian Terdahulu 
No. Nama Peneliti dan 

Tahun 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian Perbedaan dengan 

penelitian yang 
dilakukan 

1. Dra. 
Suprantiningrum 
SE,Msi (2014) 

Dependen : 

Nilai Perusahaan 

 

Independen: 

Return on equity 

 

Variabel 
moderasi: 

Corporate Social 
Responsibility 
dan Good 
Corporate 
Governance 

Hasil penelitian ini 
ROE berpengaruh 
positif terhadap nilai 
perusahaan. CSR 
berpengaruh negatif 
serta Kepemilikan 
Manajerial berpengaruh 
negatif terhadap 
hubungan ROE dengan 
nilai perusahaan. 

Dalam penelitian ini 
menggunakan variabel 
Independen return on 
asset untuk mengukur 
nilai perusahaan. 

2.  Alfredo Mahendra, 
dkk (2011) 

Dependen : 

Nilai Perusahaan 

 

Independen : 

Likuiditas 

Leverage 

Profitabilitas 

 

Variabel 
moderasi: 

Kebijakan 
Dividen 

Likuiditas berpengaruh 
positif, leverage 
berpengaruh negatif, 
profitabilitas 
berpengaruh positif, 
kebijakan dividen, 
berpengaruh negatif 
terhadap nilai 
perusahaan. 

 

Dalam penelitian ini 
menggunakan variabel 
Independen dari rasio 
profitabilitas yaitu 
return on asset untuk  
mengukur 
kemampuan 
perusahaan atas 
keseluruhan dana 
yang ditanamkan 
dalam operasional 
untuk memperoleh 
laba serta 
menggunakan 
variabel pemoderasi 
CSR dan GCG 
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No. Nama Peneliti dan 
Tahun 

Variabel 
Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan dengan 
penelitian yang 

dilakukan 

3. Retno Endah 
Puspitasari (2012) 

Dependen : 

Nilai Perusahaan 

 

Independen : 

Return on equity 

 

Variabel 
moderasi: 

Corporate Social 
Responsibility 
dan Good 
Corporate 
Governance 

ROE berpengaruh 
positif, CSR dan 
Kepemilikan Manajerial 
tidak memoderasi 
hubungan antara kinerja 
keuangan dengan nilai 
perusahaan. 

Dalam penelitian ini 
menggunakan variabel 
Independen 

Return on asset untuk 
menganalisis nilai 
perusahaan 

4. Angra Hermawati 
(2011) 

Dependen : 

Nilai Perusahaan 

 

Independen : 

Return on aseet  

Return on equity 

 

Variabel 
moderasi: 

Corporate Social 
Responsibility 
dan Struktur 
Kepemilikan 

ROA dan ROE 
berpengaruh positif. 
CSR dan Struktur 
Kepemilikan Manajerial 
berpengaruh negatif 
terhadap nilai 
perusahaan. 

Dalam penelitian ini 
hanya menggunakan 
return on asset sebagai 
variabel Independen. 
Serta periode waktu 
peneitian tahun 2011-
2014 
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No. Nama Peneliti dan 
Tahun 

Variabel 
Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan dengan 
penelitian yang 

dilakukan 

5. Ni Wayan 
Yuniasih Dan 
Made Gede 
Wirakusuma 
(2009) 

Dependen : 

Nilai Perusahaan 

 

Independen : 

Return on asset 

 

Variabel 
moderasi: 

Corporate Social 
Responsibility 
dan Good 
Corporate 
Governance 

ROA berpengaruh 
positif, 

CSR berpengaruh 
positif  dan 
Kepemilikan Manajerial 
berpengaruh  negatif 
terhadap nilai 
perusahaan. 

Dalam penelitian ini 
menggunakan data 
perusahaan manuaktur 
yang terdaftar di BEI 
dalam periode 2011-
2014 

6. Sri Rahayu (2010) Dependen : 

Nilai perusahaan 

 

Independent : 

Return on equity, 

 

Variabel 
moderasi : 

Good corporate 
governance dan 

Corporate social 
responsibiity 

ROE berpengaruh 
negatif, CSR dan 
Kepemilikan Manajerial 
berpengaruh negatif 
terhadap nilai 
perusahaan.  

 

 

 

 

 

Dalam penelitian ini 
menggunakan return 
on asset sebagai 
variabel Independen 
dengan pengukuran 
yang komprehensif 

Sumber: Ringkasan berbagai hasil penelitian 
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2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 Berdasarkan uraian landasan teori di atas dalam tinjauan pustaka yang 

telah diuraikan sebelumnya, maka model kerangka kajian yang digunakan untuk 

memudahkan pemahaman konsep yang digunakan sebagai berikut : 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Berdasarkan gambar kerangka konseptual diatas, dijelaskan bahwa kinerja 

keuangan yang diukur dengan return on asset dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan dengan pengungkapan Corporate Social Responsibility dan 

kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi. Variabel pemoderasi adalah 

variabel yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. Penambahan variabel moderating 

corporate social responsibility dan kepemilikan manajerial disini bertujuan untuk 

memperkuat hubungan return on asset dengan nilai perusahaan. Pengungkapan 

tanggungjawab sosial perusahaan merupakan cerminan hubungan perusahaan 

dengan lingkungan sekitar perusahaan sehingga dapat mencerminkan kualitas dari 

Return On Asset (ROA) 
(X) 

Kepemilikan Manajerial 

 

Nilai Perusahaan (Tobins Q) 
(Y) 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility 
(CSR-Disclosure) 

SIZE 

 Leverage 
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perusahaan tersebut. Pengungkapan tanggung jawab sosial diharapkan dapat 

mempengaruhi keputusan investor untuk pengambilan keputusan investasi. 

Keputusan investasi tersebut dapat meningkatkan penghasilan perusahaan. 

Demikian juga dengan kepemilikan manajerial yang diukur dari kepemilikan 

saham manajer, direktur dan komisaris. Dengan kepemilikan saham oleh pihak 

manajerial diharapkan  kebijakan-kebijakan yang diambil nantinya dapat lebih 

menguntungkan perusahaan. Sehingga pihak manajerial juga ikut menikmati 

keuntungan dari laba yang diperoleh perusahaan. 

Dengan demikian, apabila kinerja return on asset di interaksikan dengan 

corporate social responsibility dan kepemilikan manajerial diharapkan berdampak 

positif terhadap nilai perusahaan. sehingga return on asset dapat meningkatkan 

nilai perusahaan, perusahaan harus selalu memperhatikan pengungkapan 

tanggungjawab sosialnya dan memperhatikan kepemilikan saham oleh pihak 

manajerial. 

Selain itu variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan sehingga 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor 

luar yang tidak diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan variabel kontrol 

Ukuran Perusahaan dan Leverage. 

2.8 Pengembangan Hipotesis 

2.8.1 Pengaruh Retun On Asset terhadap Nilai Perusahaan 

Untuk mengetahui seberapa besar nilai perusahaan, para investor dapat 

melakukan peninjauan luas suatu perusahaan dengan melihat rasio keuangan 

sebagai alat evaluasi investasi. Rasio keuangan ini dapat mencerminkan tinggi 
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rendahnya nilai perusahaan. Teori sinyal (signaling theory) menjelaskan tentang 

dorongan perusahaan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada 

pihak eksternal. Untuk mengurangi asimetris informasi maka perusahaan harus 

mengungkapkan informasi yang dimiliki perusahaan baik informasi keuangan 

maupun non keuangan. Segala informasi mengenai perusahaan dan prospek yang 

akan datang daripada pihak luar seperti investor dan kreditor maka akan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan tersebut. (Wolk Harry, 2001 dalam Sri 

Rahayu, 2010). 

Teori yang dikemukakan oleh Modigliani dan Miller dalam Ulupui (2007) 

menyatakan bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh earnings power dari aset 

perusahaan. Hasil positif menunjukkan bahwa semakin tinggi earnings power 

semakin efisien perputaran aset dan atau semakin tinggi profit margin yang 

diperoleh perusahaan. Hal ini akan berdampak pada nilai perusahaan.  

Hasil penelitian Makaryawati (2002), Suranta dan Pratana (2004), Ulupui 

(2007), Angra Hermawati (2011) dan Yuniasih dan Wirakusuma (2007) 

menemukan bahwa return on asset berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kaaro (2002) dan Sri Rahayu (2010) menemukan 

return on asset berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi 

nilai rasio akan berdampak pada profit perusahaan serta dapat memberikan sinyal 

kepada investor-investor untuk melakukan investasi di perusahaan. Tinggi 

rendahnya nilai return yang diterima oleh investor ini, mencerminkan nilai 

perusahaan. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan yang besar, maka dapat 

mendorong investor untuk dapat menanamkan modalnya ke perusahaan. Semakin 
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besar investor yang menanamkan modalnya ke perusahaan, maka dapat 

meningkatkan harga saham dan jumlah saham setahun setelahnya. Harga saham 

dan jumlah saham inilah yang dapat meningkatnya nilai perusahaan. 

Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

H1: Return on asset berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

2.8.2 Pengungkapan CSR dan Pengaruh Return On Asset terhadap Nilai  

Perusahaan 

 Corporate Social Responsibility merupakan strategi bisnis yang dilakukan 

perusahaan sebagai akibat dari desakan lingkungan di sekitar perusahaan demi 

menunjang keberlangsungan perusahaan dimasa mendatang. Teori legitimasi 

merupakan faktor strategis bagi perusahaan yang  menjadikan wadah untuk 

mengimplementasikan strategi perusahaan khususnya menempatkan diri dalam 

lingkungan masyarakat yang semakin maju. Perusahaan dituntut peduli terhadap 

lingkungan sekitarnya, karena dengan hal tersebut dapat menjaga eksistensi 

perusahaan dan kerberlangsungan kegiatan perusahaan dimasa mendatang dapat 

diterima oleh masyarakat. 

Adanya pengungkapan item Corporate Social Responsibility dalam 

laporan keuangan diharapkan akan menjadi nilai tambah yang akan meningkatkan 

kepercayaan para investor, bahwa perusahaan tersebut akan terus berkembang. 

Para konsumen akan lebih mengapresiasi perusahaan yang mengungkapkan 

Corporate Social Responsibility dibandingkan dengan perusahaan yang tidak 

mengungkapkan Corporate Social Responsibility, mereka akan membeli produk 
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yang sebagian laba dari produk tersebut disisihkan untuk kepentingan sosial 

lingkungan, misalnya untuk beasiswa, pembangunan fasilitas masyarakat, 

program pelestarian lingkungan, dan lainsebagainya. Hal ini akan berdampak 

positif terhadap perusahaan, selain membangun image yang baik di mata para 

stakeholder karena kepedulian perusahaan terhadap sosial lingkungan, juga akan 

menaikkan laba perusahaan melalui peningkatan penjualan. 

Hasil penelitian mengenai pengaruh return on asset terhadap nilai 

perusahaan yang tidak konsisten menunjukkan adanya faktor lain yang turut 

menginteraksi. Hasil tersebut mendorong peneliti untuk memasukkan 

pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai variabel pemoderasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Retno M. (2012) dan Miranty (2012) 

mengungkapkan bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh positif atau 

memperkuat terhadap hubungan return on asset dengan nilai perusahaan. 

Sedangkan Angra (2011), Retno Endah (2012), Suprantiningrum (2014), 

menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif atau 

memperlemah terhadap hubungan return on asset dengan nilai perusahaan. 

Stakeholder theory berpandangan bahwa perusahaan harus melakukan 

pengungkapan sosial sebagai salah satu tanggung jawab kepada para stakeholder 

(Sari dan Zuhrohtun, 2006). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut. 

H2:  Pengungkapan Corporate Social Responsibility memperkuat hubungan return 

on asset terhadap nilai perusahaan. 
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2.8.3 Kepemilikan Manajerial dan Pengaruh Return On Asset dengan Nilai  

Perusahaan 

Selain menggunakan pengungkapan Corporate Social Responsibility, 

peneliti juga menggunakan mekanisme Corporate Governance yang diproksikan 

kedalam kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi. Kepemilikan 

manajerial cukup kuat dalam melaksanakan Corporate Governance, karena 

berperan penting dalam prinsip yang sudah ada. 

Teori agensi (principal – agency theory) merupakan adanya pemisahan 

antara kepemilikan (principal/investor) dan pengendalian (agent/manajer). 

Kepemilikan diwakili oleh investor yang memberikan  kewenangan kepada agen 

dalam hal ini manajer untuk mengelola kekayaan investor. Perusahaan yang 

dikelola oleh manajer dan memiliki presentase tertentu saham perusahaan dapat 

mempengaruhi tindakan manajemen laba. Sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan Dwi Yana (2007) bahwa semakin besar proporsi kepemilikan 

manajemen maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan 

pemegang saham untuk meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan 

Retno M. (2012), menyatakan bahwa corporate governance berpengaruh positif 

atau memperkuat terhadap hubungan return on asset dengan nilai perusahaan. 

Sedangkan Yuniasih dan Wirakusuma (2009), Sri Rahayu (2010), Puspitasari 

(2012) dan Pertiwi dan Ferry (2012) menyatakan bahwa corporate governance 

berpengaruh negatif atau memperlemah terhadap hubungan return on asset dengan 

nilai perusahaan.  
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Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis alternatif yang diajukan adalah 

sebagai berikut. 

H3: Kepemilikan Manajerial memperkuat hubungan return on asset terhadap  

nilai perusahaan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pemilihan Objek Penelitian 

 Penelitian mengenai pengaruh return on asset terhadap nilai perusahaan 

dengan pengungkapan Corporate Social Responsibility dan kepemilikan 

manajerial sebagai varibel pemoderasi pada industri manufaktur ini merupakan 

penelitian berbasis pengujian hipotesis. Pengujian pada penelitian ini dilakukan 

berdasarkan data sekunder dengan jenis data panel. Data tersebut kemudian diolah 

sehingga diperoleh informasi yang dapat dijadikan kerangka jawaban bagi 

hipotesis yang telah ditentukan. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara 

tidak langsung, melalui media perantara. Data sekunder tersebut berupa laporan 

tahunan perusahaan, laporan tahunan tersebut digunakan untuk mengetahui return 

on asset perusahaan dan untuk mengetahui pengungkapan Corporate Sosial 

Responsibility dan kepemilikan manajerial yang telah dilakukan oleh perusahaan 

manufaktur. Data – data ini diperoleh dari ICMD (Indonesian Capital Market 

Directory) dan situs Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri – ciri 

yang telah ditetapkan (Nazir, 2003:271). Populasi penelitian ini adalah 152 

perusahaan 
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dalam kelompok industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2011-2014. Pemilihan sampel penelitian didasarkan pada metode 

nonprobability sampling tepatnya metode purposive sampling dengan tujuan 

mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 

Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014 dalam kelompok 

industri manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan (annual report) 

secara berturut-turut. 

b. Mempunyai periode laporan keuangan yang berakhir 31 Desember dan 

menggunakan rupiah sebagai mata uang pelaporan. 

c. Ada pengungkapan Corporate Social Responsibility dalam laporan 

tahunan secara berturut-turut selama tahun 2011-2014. 

d. Perusahaan sampel memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan. 

Adapun kriteria perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel antara lain : 

Tabel 3.1 
Jumlah Sampel Perusahaan Manufaktur 

No. Keterangan Jumlah 

1. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014 152 

2. Perusahaan sampel tidak mengalami delisting selama periode 
pengamatan 

142 

3. Memiliki data keuangan yang berkaitan dengan variabel penelitian 
secara lengkap 

21 

4. Data perusahaan yang dapat dianalisis 11 

Sumber : www.idx.co.id 
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3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 

3.4.1 Variabel Dependen 

 Variabel dependen adalah variabel utama bagi peneliti (Sekaran dan 

Bougie, 2009).Variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah nilai 

perusahaan yang diukur dengan menggunaka Tobin’s Q yang dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut (Suranta dan Pranata Merdiastusi, 2004): 

Tobin’s Q dihitung dengan rumus: 

                                            Tobin’s Q = 
(𝐸𝑀𝑉+𝐷)

(𝐸𝐵𝑉+𝐷)
                                 (3.1) 

 
Dimana: 
Q  : nilai perusahaan 
EMV  : nilai pasar ekuitas (EMV = closing price x jumlah saham)* 
D  : nilai buku dari total hutang 
EBV  : nilai buku dari total aktiva 
 
*EMV diperoleh dari hasil perkalian harga saham penutupan (closing price) akhir 

tahun dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun. 

3.4.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah salah satu yang mempengaruhi variabel 

dependen baik secara positif atau negative (Sekaran dan Bougie, 2009). Variabel 

independen yang diteliti dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan 

yang diproksikan dengan return on assets (ROA). Rasio profitabilitas merupakan 

salah satu cara yang umum digunakan dalam menganalisis laporan keuangan 

suatu perusahaan disamping rasio lainnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur 

tingkat kekuatan maupun kelemahan perusahaan dalam menghasilkan laba 

operasinya secara keseluruhan. Dimana return on assets dihitung dengan 
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menggunakan rumus laba bersih setelah pajak di bagi total aktiva. Menurut Susan 

Irawati (2006:59) , rumus perhitungan return on asset adalah:  

ROA =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                                   (3.2) 

3.4.3 Variabel Pemoderasi 

Variabel moderasi adalah variabel yang mempunyai pengaruh 

ketergantungan (contingent effect) yang kuat dengan hubungan variabel dependen 

dan variabel independen (Sekaran dan Bougie, 2009). Terdapat dua variabel 

moderasi dalam penelitian ini yaitu: 

3.4.3.1 Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility adalah pengungkapan 

informasi yang berkaitan dengan tanggungjawab perusahaan di dalam laporan 

tahunan. Instrumen pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini 

mengacu pada instrumen yang digunakan oleh Sembiring (2005). Berdasarkan 

penelitian tersebut diperoleh 78 item yang meliputi 7 tema yaitu; 13 item 

lingkungan, 7 item energi, 8 item kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, 29 item 

lain –lain tentang tenaga kerja, 10 item produk, keterlibatan masyarakat, dan 2 

item umum. Dalam menentukan indeks pengungkapan Corporate Social 

Responsibility adapun langkah yang perlu dilakukan yaitu, membuat suatu daftar 

pengungkapan sosial. Daftar disusun dalam bentuk daftar item pengungkapan 

yang masing – masing item disediakan tempat jawaban mengenai status 

pengungkapannya pada laporan yang bersangkutan.  
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Instrument pengukuran CSRI (Corporate Social Responsibility Indexs) 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan dikotomi. Rumus perhitungan CSRI 

adalah (Haniffa dan Cooke, 2005): 

𝐶𝑆𝑅𝐼𝑗 =  
∑𝑋𝑖𝑗

𝑛𝑗
                                (3.3) 

Keterangan : 

CSRIj  : Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan j 

nj  : jumlah item untuk perusahaan j 

Σ Xij  : total angka atau skor yang diperoleh masing – masing perusahaan dummy  

variable: 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item i tidak diungkapkan. 

3.4.3.2 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah bagian dari elemen good corporate 

governance (GCG) yang berdampak secara intensif bagi manajemen untuk 

melaksanakan kepentingan terbaik dari pemegang saham sebagai pemilik saham. 

(Anggita, 2012). Dalam penelitian ini kepemilikan manajerial yang diukur dengan 

presentase kepemilikan saham oleh manajer, direktur dan komisaris dibagi dengan 

jumlah saham beredar. (Yuniasih dan Wirakusuma, 2007). 

Kepemilikan Manajerial = 
% 𝑘𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑟,𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑢𝑟,𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
        (3.4) 

 

3.4.4 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan sehingga pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang 

tidak diteliti. Fungsi dari variabel kontrol adalah untuk mencegah adanya hasil 

perhitungan bias. Variabel kontrol adalah variabel untuk melengkapi atau 
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mengontrol hubungan kausalnya supaya lebih baik untuk mendapatkan model 

empiris yang lengkap dan lebih baik. (Retno Endah, 2012). Variabel kontrol 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Ukuran Perusahaan (Size) 

Ukuran perushaaan merupakan ukuran yang dapat dilihat dari sisi total 

aktivanya. Ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut (Waryanto, 

2010) : 

SIZE = LN (Nilai Buku Total Aktiva) 

2. Leverage 

Menurut Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Sembiring (2005: 382) 

keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial akan mengikuti suatu 

pengeluaran untuk pengungkapan yang menurunkan pendapatan. Sesuai 

dengan teori agensi maka manajemen perusahaan dengan tingkat leverage 

yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang 

dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para debtholders. 

Leverage dirumuskan sebagai berikut (Indah Sulistyowati, 2010) : 

Debt to equity ratio (DER) = Total Kewajiban 
                           Total Ekuitas 
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Tabel 3.2 
Operasionalisasi Variabel  

Variabel Dependen : Nilai Perusahaan, Variabel Independen : Return On Asset,  
Variabel Moderasi : Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance 
Variabel Kontrol : Size dan Leverage 

Sumber : Data yang diolah kembali 
 
 

No. Definisi Variabel Formulasi Skala 
ukur 

1. Nilai perusahaan merupakan nilai 
pasar atas surat berharga hutang 
dan ekuitas perusahaan yang 
beredar. (Keown (2004) 

Nilai 
perusahaan 
(Y) 

Rumus  Tobin’s Q : 
 

Tobin’s Q =
(𝐸𝑀𝑉 + 𝐷)

(𝐸𝐵𝑉 + 𝐷)
 

Ratio 

2. Return On Asset adalah 
kemampuan suatu perusahaan 
(aktiva perusahaan) dengan 
seluruh modal yang bekerja di 
dalamnya untuk menghasilkan 
laba operasi perusahaan (EBIT). 
(Susan Irawati, 2006)  

Return On 
Asset  
(X) 

Rumus ROA : 
 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Ratio 

3. Corporate Social    
Responsibility adalah  
Kepedulian perusahaan yang  
menyisihkan sebagian  
keuntungannya (profit) bagi 
kepentingan pembangunan 
manusia dan lingkungan secara 
berkelanjutan berdasarkan 
prosedur yang tepat dan 
profesional. 
(Edi Suharto, 2009) 

Pengungkapan 
Corporate 
Social 
Responsibility 

Rumus  CSRI (Corporate 
Social Responsibility 
Indexs): 
 

𝐶𝑆𝑅𝐼𝑗 =  
∑𝑋𝑖𝑗

𝑛𝑗
 

Ratio 
 

4.  Kepemilikan manajerial adalah 
bagian dari elemen good 
corporate governance (GCG) 
yang berdampak secara intensif 
bagi manajemen untuk 
melaksanakan kepentingan 
terbaik dari pemegang saham 
sebagai pemilik saham. (Anggita, 
2012). 

Kepemilikan 
Manajerial 

Rumus Kepemilikan 
Manajerial 
 
KM= 

% 𝑘𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

Ratio 
 

5. Ukuran perushaaan merupakan 
ukuran yang dapat dilihat dari 
sisi total aktivanya. (Waryanto, 
2010) 

Size SIZE = log (Nilai Buku Total 
Aktiva) 
 

Ratio 

6. Leverage  keputusan untuk 
mengungkapkan informasi sosial 
akan mengikuti suatu 
pengeluaran untuk 
pengungkapan yang menurunkan 
pendapatan. Sembiring (2005: 382) 

Leverage DER = Total Kewajiban 
               Total Ekuitas 

Ratio 
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3.5 Metode Analisis Data 

Penelitian ini akan mengunakan teknik regresi linier. Hal ini disebabkan 

karena penelitian ini akan menguji pengaruh return on asset terhadap nilai 

perusahaan, serta menggunakan pengungkapan Corporate Social Responsibility  

dan kepemilikan manajerial sebagai proksi mekanisme dari Corporate 

Governance apakah memperkuat atau memperlemah hubungan return on asset 

dengan nilai perusahaan. 

3.5.1 Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, nilai maksimum dan 

nilai minimum (Ghozali, 2009). Tujuan analisis ini adalah untuk melihat sejauh 

mana variabel yang diteliti telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. 

Program Eviews7 digunakan untuk melakukan analisis deskriptif. Dalam 

penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif, 

yaitu data yang dianalisis dan diolah dalam bentuk angka-angka matematis. 

3.5.2 Analisis Persamaan Regresi 

Persamaan penelitian regresi yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

TQ= β0+ β1ROAit+β2CSRit + β3ROA*CSRit + β4KEP_MENJ+ β5ROA* 

KEP_MENJ + β6SIZE+ β7LEVERAGE+εit       

Keterangan : 

TQ  : Tobin’s Q (Nilai Perusahaan) 

β0  : Konstanta 

β1, β2, β3  : Koefisien regresi 
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ROA  : Variabel Return On Asset 

CSR   : Variabel Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

KEP_MENJ  : Variabel Kepemilikan Manajerial 

SIZE  : Ukuran Perusahaan 

LEVERAGE : Debt to equity ratio 

εit  : Error term 

i  : Perusahaan  

t  : Waktu 

 Pada penelitian ini menggunakan variabel Corporate Social Responsibility 

dan Kepemilikan Manajerial sebagai variabel pemoderasi sehingga dalam analisis 

regresi ini ditambahkan uji interaksi perkalian antara variabel independen dengan 

variabel moderatingnya. 

3.5.3 Analisis Regresi Data Panel 

Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu dan data seksi 

silang  (Winarno, 2011). Data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 

1950, merupakan data seksi silang (terdiri atas beberapa variabel), dan sekaligus 

terdiri atas beberapa waktu, sedangkan data pool, sebenarnya juga data panel, 

kecuali masing-masing kelompok dipisahkan berdasarkan objeknya (Winarno, 

2011). Dilanjutkan oleh Nachrowi & Usman (2006:311) analisis regresi data 

panel memiliki tiga macam model, yaitu : Ordinary Least Square (OLS) , Fixed 

Effect Model (MET), dan Random Effect Model (MER). Menurut Nachrowi & 

Usman (2006:311) dalam analisis data panel digunakan dua uji, yaitu : 
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1. Uji Chow 

Widarjono (2009) menyatakan dalam melakukan pengambilan 

keputusan atas hipotesis dalam uji Chow ini dilakukan melalui uji statistik F dan 

uji statistik log likelihood ratio (uji LR).  Berikut hipotesis yang digunakan 

(Widarjono, 2009) : 

Ho = Menggunakan model Common Effect 

Ha = Menggunakan model Fixed Effect 

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai ROA pada cross 

section Chi Square > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai ROA pada cross section 

Chi Square < 0,05.Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa Ho ditolak maka 

model fixed effect lebih baik dari pada common effect. 

2. Uji Hausman 

Widarjono (2009)  menyatakan uji Hausman dilakukan untuk 

mengetahui perubahan structural dalam pendekatan jenis apa model regresi 

peneliti, yaitu diantara pendekatan jenis fixed effect atau random effect. 

Hipotesis yang digunakan oleh Widarjono (2009) dalam uji Hausman adalah: 

Ho = Menggunakan model Random Effect 

Ha = Menggunakan model Fixed Effect 

 Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai ROA pada Cross 

Section Random > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai ROA pada Cross Section 

Random < 0,05.Maka dapat diambil kesimpulan, jika Ho ditolak maka model 

fixed effect lebih baik daripada random effect, begitu juga sebaliknya. 
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3.5.4 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi menurut Ghozali (2013) yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal dan juga harus bebas dari asumsi 

klasik (heterokesdastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi). 

3.5.4.1 Uji Normalitas Model 

Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data yang didapatkan 

memiliki distribusi normal sehingga dapat digunakan dalam statistik parametrik. 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua metode yaitu melalui Histogram 

Residual dan uji Jarque-Bera (Widarjono, 2009). Uji normalitas di dalam 

penelitian ini didasarkan pada uji Jarque-Bera, dimana hipotesis yang akan diuji 

yaitu (Winarno, 2011): 

- H0 = Nilai ui berdistribusi normal 

- Ha = Nilai ui tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

- H0 diterima bila nilai probability pada hasil pengujian > 0.05 

- Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian < 0.05 

3.5.4.2 Uji Heteroskesdastisitas 

Uji heteroskesdastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain (Ghozali, 2013;139). Jika varian dari residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan yang  lain tetap, maka tidak terjadi heteroskesdastisitas. Uji 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji grafik plot dan uji statistik. Uji 

Pengaruh return on asset..., Rima Kartika Putri, Ak.-IBS, 2016



60 
 

Indonesia Banking School 

statistik Glejser dipilih karena lebih dapat menjamin keakuratan hasil 

dibandingkan dengan uji grafik plot yang dapat menimbulkan bias. Uji Glejser 

dilakukan dengan meregresikan variabel bebas terhadap nilai absolute residualnya 

(Gujarati, 2007). Interpretasi heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat 

signifikansi ROA terhadap nilai absolute residual. Gangguan heteroskedastisitas 

terjadi jika terdapat pengaruh yang signifikan antara ROA terhadap absolute 

residualnya. Apabila tingkat probabilitas signifikansi ROA < 0.05, maka dapat 

dikatakan mengandung heteroskedastisitas. 

3.5.4.3 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel 

bebas terdapat korelasi dengan variabel bebas lainnya atau suatu variabel bebas 

merupakan fungsi linier dari variabel bebas lainnya. Uji multikolinieritas 

bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas atau independen (Ghozali, 2013;105). Ada beberapa teknik yang 

dapat digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas diantaranya menggunakan 

Variance Inflation Factor. Apabila nilai VIF (Variance Inflation Factor) adalah 

lebih besar dari 10, maka ada korelasi yang tinggi diantara variabel independen 

atau dapat dikatakan terjadi multikolinier sedangkan jika VIF kurang dari 10 

maka dapat diartikan tidak terjadi multikolinier. 

3.5.4.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan apakah dalam model regresi linier ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (Ghozali, 2013;110). Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala 
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autokorelasi dalam model regresi linier bisa dilakukan dengan pendeteksian 

dengan percobaan Durbin – Watson (Uji DW) pengambilan keputusan dapat 

dilihat melalui tabel autokorelasi berikut ini. 

Gambar 3.1  Statistik Pengambilan Keputusan Durbin-Watson 

 

 

 

 
 

0  dL dU  2  4-dU  4-dL           4 
  1,10       1,54    2,46  2,90 
 
Sumber : Sarwoko, 2005;143 

- tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model apabila D-W stat 

berada pada nilai = du ≥ DW ≤ 4-du 

- Terdapat masalah autokorelasi  didalam model apabila D-W stat berada 

pada nilai = du ≤ DW ≥ 4-du 

3.6 Uji Hipotesis 

3.6.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel 

independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam 

uji statistik t ini akan menguji hipotesis 1,2 dan 3. Pada uji statistik t, nilai t hitung 

akan dibandingkan dengan nilai t tabel, dilakukan dengan cara sebagai berikut 

(Sarwono, 2006): 

 

Tolak Ho 

Otokorelasi 
Positif 

Tidak ada 
keputusan 

Tidak ada 
keputusan 

 

Tidak menolak H0 Tolak Ho 

Otokorelasi 
Negatif 
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a. Perumusan hipotesis 

Hipotesis 1 
H01 : ROA tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Ha1 : ROA berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
 

Hipotesis 2 
H02 : Pengungkapan Corporate Social Responsibility memperlemah  

    hubungan ROA terhadap  nilai perusahaan. 
Ha2 : Pengungkapan Corporate Social Responsibility memperkuat  

    hubungan ROA terhadap nilai perusahaan. 
 

Hipotesis 3 
H03 : Kepemilikan manajerial memperlemah hubungan ROA terhadap  

nilai perusahaan.  
Ha3 : Kepemilikan manajerial memperkuat hubungan ROA terhadap  

nilai perusahaan. 
 

b. Menentukan berapa nilai t hitung ( uji t ) dengan menggunakan program  

Eviews 7. 

c. Menentukan tingkat signifikansi. 

- Bila t hitung > t tabel atau probabilitas < tingkat signifikansi (Sig < 0,05), 

maka Ha diterima dan Ho ditolak, variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

-Bila t hitung < t tabel atau probabilitas > tingkat signifikansi (Sig > 0,05), 

maka Ha ditolak dan Ho diterima, variabel independen tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

d. Menarik kesimpulan penelitian 
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3.7 Kerangka Pemecahan Masalah 

 Kerangka pemecahan masalah pada penelitian ini dapat digambarkan pada 

gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Kerangka Pemecahan Masalah 
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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Populasi dan Sampel 

Kriteria pengambilan sampel dalam pengujian ini telah ditetapkan pada bab III 

yaitu semua perusahaan yang termasuk dalam kelompok industri manufaktur yang 

terdaftar di BEI dan mempublikasikan laporan keuangan berturut turut dari tahun 

2011-2014, Perusahaan sampel tidak mengalami delisting selama periode 

pengamatan, tersedia laporan keuangan perusahaan secara lengkap selama tahun 

2011-2014, baik secara fisik maupun melalui website www.idx.co.id atau pada 

website masing-masing perusahaan serta memiliki data keuangan yang berkaitan 

dengan variabel penelitian secara lengkap. Dalam penelitian ini diperoleh 

sebanyak 11 perusahaan peneliti mengunakan metode penggabungan data selama 

pengamatan 4 tahun tersebut diperoleh sebanyak 11 x 4 periode atau diperoleh 

sebanyak 44 data pengamatan. Selanjutnya sejumlah data tersebut digunakan 

untuk analisis data dan pengujian hipotesis. Perincian sampel penelitian adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 Klasifikasi Sampel Perusahaan Manufaktur yang listed di BEI 

No Nama Perusahaan Kode Kategori 
1 PT. Asiaplast Industries Tbk APLI Plastic & Packaging 
2 PT. Barito Pacific Tbk BRPT Wood Industries 
3 PT. Intraco Penta Tbk INTA Metal & Allied Product 
4 PT. Inter Delta Tbk INTD Photographic Equipment 
5 PT. Kabelindo Murni Tbk KBLM Cable 
6 PT. Perdana Bangun Pusaka Tbk KONI Photographic Equipment 
7 PT. Langgeng Makmur Industry Tbk LMPI Ware House 
8 PT. Lautan Luas Tbk LTLS Chemical 
9 PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk POLY Synthetic Fibre Yarn 
10 PT. Tunas Baru Lampung Tbk TBLA Foodstuffs 
11 PT. Tembaga Mulia Semanan Tbk TBMS Metal & Allied Product 

   Sumber : ICMD 2015 

4.1.2 Deskriptif Statistik 

Hasil Perhitungan Deskriptif Return On Asset, nilai perusahaan (Tobin’s 

Q), pengungkapan Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Manajerial, Size 

dan Leverage untuk semua perusahaan selama periode penelitian yaitu tahun 

2011-2014 di sajikan dalam tabel berikut:  

Tabel 4.2 Deskriptif Statistik 
 Tobin’s Q ROA CSR KEP_MENJ SIZE LEVERAGE 
Mean 0.5910 0.0375 0.4085 0.000416 27.8970 2.6191 
Median 0.5241 0.0306 0.4230 0.000350 28.3167 1.6866 
Maximum 0.9541 0.1095 0.8333 0.001026 31.0006 9.9114 
Minimum 0.4004 0.0021 0.0897 0.000077 24.6542 0.1752 
Std. Dev 0.1510 0.0284 0.1629 0.000281 1.82507 2.5715 
Skewness 1.1073 0.8934 0.2467 0.671529 0.26636 1.4946 
Kurtosis 2.9932 2.8682 2.9555 2.716499 2.19325 3.9730 
Jarque-Bera 8.9912 5.8851 0.4501 3.454330 1.71352 18.1172 
Probability 0.0111 0.0527 0.7984 0.177788 0.42453 0.0001 
Sum 26.0030 1.6501 17.9743 0.018314 1227.47 115.2440 
Sum Sq.Dev 0.9804 0.0348 1.1415 3.388716 143.2282 284.3606 
Observations 44 44 44 44 44 44 

      Sumber : Data Sekunder diolah melalui eviews7 (Lampiran 6) 

Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel diatas, didapatkan informasi sebagai 

berikut: 
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a. Nilai Perusahaan (Tobin’s Q) 

Nilai perusahaan diukur dengan menggunakan rumus Tobin’s Q pada 

perusahaan selama periode 2011 – 2014. Berdasarkan tabel 4.2 diatas, diketahui 

bahwa perusahaan sampel memiliki nilai rata-rata tobin’s q sebesar 0.5910 dengan 

nilai tengahnya sebesar 0.5241. Simpangan baku dari variabel tobin’s q ini 

sebesar 0.1510 artinya perusahaan sampel memiliki tobin’s q dengan 

penyimpangan sebesar 0.1510 dari nilai rata-ratanya. Rata-rata perusahaan sampel 

memiliki nilai tobin’s q terendah pada perusahaan Barito Pasific Tbk tahun 2014 

yaitu sebesar 0.4004. Sedangkan nilai tobin’s q tertinggi terjadi pada perusahaan 

Inter Delta Tbk pada tahun 2012 yaitu sebesar 0.9541. 

b. Return On Asset (ROA) 

Return On Assets (ROA) menunjukkan kemampuan perputaran asset yang 

dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba. Berdasarkan tabel 4.2 diatas, 

diketahui bahwa perusahaan sampel memiliki nilai rata-rata ROA sebesar 0.0375 

dengan nilai tengahnya sebesar 0.3589. Simpangan baku dari variabel ROA ini 

sebesar 0.0284 artinya perusahaan sampel memiliki ROA dengan penyimpangan 

sebesar 0.0284 dari nilai rata-ratanya. Rata-rata perusahaan sampel memiliki nilai 

ROA terendah pada perusahaan Langgeng Makmur Industry Tbk tahun 2014 yaitu 

sebesar 0.0021. Sedangkan nilai ROA tertinggi terjadi pada perusahaan Inter 

Delta tbk pada tahun 2011 yaitu sebesar 0.1095. 

c. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan diukur 

dengan  penjumlahan dari setiap item untuk keseluruhan skor perusahaan dibagi 
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total keseluruhan item pengungkapan yang ada dan dari tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2014. Berdasarkan tabel 4.2 di atas diketahui bahwa perusahaan 

sampel memiliki nilai rata-rata CSR sebesar 0.4085 dengan nilai tengahnya 

sebesar 0.0.4231. Simpangan baku dari variabel CSR ini sebesar 0.1629 artinya 

perusahaan sampel memiliki CSR dengan penyimpangan sebesar 0.1629 dari nilai 

rata-ratanya. Jika dilihat dari rata-rata jumlah item yang diungkapkan oleh para 

emiten kurang lebih hanya 38 dari 78 item pengungkapan. Perusahaan sampel 

memiliki nilai CSR terendah pada perusahaan Langgeng Makmur Industry Tbk 

tahun 2011 dan 2012 yaitu sebesar 0.0897. Sedangkan nilai CSR tertinggi terjadi 

pada perusahaan Tembaga Mulia Semanan Tbk pada tahun 2014 yaitu sebesar 

0.8333. 

d. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial perusahaan diukur dengan persentase kepemilikan 

saham dibagi dengan jumlah saham beredar dari tahun 2011 sampai dengan tahun 

2014. Berdasarkan tabel 4.2 di atas diketahui bahwa perusahaan sampel memiliki 

nilai rata-rata kepemilikan manajerial sebesar 0.000461 dengan nilai tengahnya 

sebesar 0.000350. Simpangan baku dari variabel kepemilikan manajerial ini 

sebesar 0.000281 artinya perusahaan sampel memiliki kepemilikan manajerial 

dengan penyimpangan sebesar 0.000281 dari nilai rata-ratanya. Perusahaan 

sampel memiliki nilai kepemilikan manajerial terendah pada perusahaan 

Langgeng Makmur Industry Tbk tahun 2011, 2012 yaitu sebesar 0.000077. 

Sedangkan nilai kepemilikan manajerial tertinggi terjadi pada perusahaan Perdana 

Bangun Pustaka Tbk tahun 2013 dan 2014 yaitu sebesar 0.001026. 
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e. Size 

Ukuran perusahaan diukur dengan log total asset dari tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2014. Berdasarkan tabel 4.2 di atas diketahui bahwa perusahaan 

sampel memiliki nilai rata-rata ukuran perusahaan sebesar 27.8970 dengan nilai 

tengahnya sebesar 28.3166. Simpangan baku dari variabel kepemilikan manajerial 

ini sebesar 1.8250 artinya perusahaan sampel memiliki ukuran perusahaan dengan 

penyimpangan sebesar 1.8250 dari nilai rata-ratanya.. Perusahaan sampel 

memiliki ukuran perusahaan terendah pada perusahaan Inter Delta Tbk tahun 

2014 yaitu sebesar 24.6542. Sedangkan ukuran perusahaan tertinggi terjadi pada 

perusahaan Barito Pasific Tbk tahun 2014 yaitu sebesar 31.0006. 

f. Leverage 

Leverage diukur dengan total kewajiban dibagi dengan ekuitas dari tahun 

2011 sampai dengan tahun 2014. Berdasarkan tabel 4.2 di atas diketahui bahwa 

perusahaan sampel memiliki nilai rata-rata leverage sebesar 2.6191 dengan nilai 

tengahnya sebesar 1.6866. Simpangan baku dari variabel leverage ini sebesar 

2.5715 artinya perusahaan sampel memiliki ukuran perusahaan dengan 

penyimpangan sebesar 2.5715 dari nilai rata-ratanya.. Perusahaan sampel 

memiliki leverage terendah pada perusahaan Asiaplast Industries Tbk tahun 2014 

yaitu sebesar 0.1752. Sedangkan leverage tertinggi terjadi pada perusahaan 

Tembaga Mulia Semanan Tbk tahun 2014 yaitu sebesar 9.9114. 
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4.1.3 Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan pada hasil regresi persamaan dengan random 

effect. (Lihat rincian pada lampiran 7). Hasil dari uji Hausman disajikan dalam 

tabel 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman 
Persamaan 1 

Test Summary Chi-Sq Statistic Chi-Sq. d.f Prob 
Cross-section random 80.3168 7 0.0000 

    Sumber: hasil olahan data (Lampiran 7) 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diketahui pada persamaan probabilitas cross-

section random hasil regresi persamaan dengan random effect sebesar 0.0000. 

Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Dengan demikian Ha 

diterima sehingga dapat dikatakan bahwa hasil regresi persamaan dalam penelitian 

ini. Maka dapat diambil kesimpulan Ha diterima dan model random effect lebih 

baik daripada fixed effect 

4.1.4 Hasil Regresi 

Berikut ini disajikan hasil regresi pada persamaan (Lihat rincian pada 

lampiran 8) dengan sampel perusahaan manufaktur dalam tabel 4.4 Berikut : 
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Tabel 4.4 Hasil Regresi 
Persamaan 

Variabel Independen Coef. t-Stat Prob. 

C 2.0743 5.2689 0.0000 

ROA 4.2247 4.9235 **0.0000 

CSR 0.2303 1.7883 *0.0821 

ROA*CSR -4.9617 -2.4385 **0.0198 

KEP_MENJ -301.32 -2.9118 **0.0061 

ROA*KEP_MENJ -272.01 -0.2552 0.8000 

SIZE -0.0546 -3.9722 **0.0003 

LEVERAGE -0.0012 -0.2490 0.8047 

R-Squared  0.4560 Adjusted R-squared 0.3503 

F-Statistic 4.3122 DW-Stat 1.0926 

Prob (F-statistic) 0.0014   

Keterangan : 

Variabel Dependen   : TQ (tobin’s q) 

Variabel Independen : ROA (return on asset) 

Variabel Moderating : Corporate Social Responsibility (CSR) dan Kepemilikan     

                                      Manajerial 

Variabel Control        : Size dan Leverage 

***Signifikan 1% 

**Signifikan 5% 

*Signifikan 10% 

    Sumber : data yang diolah (Lampiran 8) 

Setelah dilakukan regresi dengan OLS menggunakan model random effect 

pada persamaan tersebut telah lulus uji asumsi klasik (Lihat rincian pada 
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Lampiran 8). Analisa hasil dari persamaan regresi penelitian menggunakan data 

sebagai berikut: 

TQ = 2.0743 + 4.2247ROAit + 0.2303CSRit - 4.9617ROA.CSRit - 301.32 

KEP_MENJit - 272.01ROA*KEP_MENJit - 0.0546SIZEit - 0.0012LEVERAGEit 

+εit 

Adapun interpretasi dari persamaan di atas yaitu : 

- Koefisien untuk return on asset (ROA) sebesar 4.2247. Hal ini menunjukan 

bahwa Tobin’s Q akan mengalami kenaikan sebesar 4.2247 untuk setiap 

kenaikan 1 pada return on asset (ROA) dengan asumsi variabel lainnya 

konstan.  

- Koefisien untuk corporate social responsibility (CSR) sebesar 0.2303. Hal ini 

menunjukan bahwa Tobin’s Q akan mengalami kenaikan sebesar 0.2303 

untuk setiap kenaikan 1 pada corporate social responsibility (CSR) dengan 

asumsi variabel lainnya konstan.  

- Koefisien untuk variabel moderasi yaitu ROA*CSR sebesar -4.9617. Hal ini 

menunjukan bahwa Tobin’s Q akan mengalami penurunan sebesar 4.9617 

untuk setiap kenaikan 1 pada variabel moderasi ROA*CSR dengan asumsi 

variabel lainnya konstan. 

- Koefisien untuk kepemilikan manajerial (KEP_MENJ) sebesar -301.32. Hal 

ini menunjukan bahwa Tobin’s Q akan mengalami penurunan sebesar 301.32 

untuk setiap kenaikan 1 pada kepemilikan manajerial (KEP_MENJ) dengan 

asumsi variabel lainnya konstan.  
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- Koefisien untuk variabel moderasi yaitu ROA*KEP_MENJ sebesar -272.01. 

Hal ini menunjukan bahwa Tobin’s Q akan mengalami penurunan sebesar 

272.01 untuk setiap kenaikan 1 pada variabel moderasi ROA*KEP_MENJ 

dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

- Koefisien untuk variabel kontrol yaitu SIZE sebesar -0.0546. Hal ini 

menunjukan bahwa Tobin’s Q akan mengalami penurunan sebesar 0.0546 

untuk setiap kenaikan 1 pada variabel kontrol SIZE dengan asumsi variabel 

lainnya konstan. 

- Koefisien untuk variabel kontrol yaitu LEVERAGE sebesar -0.0012. Hal ini 

menunjukan bahwa Tobin’s Q akan mengalami penurunan sebesar 0.0012 

untuk setiap kenaikan 1 pada variabel kontrol LEVERAGE dengan asumsi 

variabel lainnya konstan. 

4.1.5 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan pada hasil regresi persamaan dalam penelitian 

ini. (Lihat rincian pada lampiran 9). Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah residual hasil regresi persamaan terdistribusi normal atau tidak, karena 

data yang berdistribusi normal merupakan salah satu syarat untuk melakukan 

teknik analisi regresi berganda.  Hasil uji normalitas disajikan dalam gambar 4.1 

berikut ini: 
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     Gambar 4.1 Grafik Histogram Persamaan 
 Sumber : Hasil olahan data (Lampiran 9) 

Berdasarkan grafik histogram 4.1 di atas menunjukkan bahwa semua 

variabel telah terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dari persamaan 

dengan nilai probabilitas Jarque-Bera yang lebih besar dari 5% yaitu 0.0587. 

Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa data telahterdistribusi normal 

yang berarti menerima Ha dan menolak Ho. 

4.1.6 Uji Asumsi Klasik 

 4.1.6.1 Uji Heteroskesdastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul 

kesalahan dan residual dari persamaan regresi yang dianalisis tidak 

memiliki varian yang konstan dari suatu observasi. Hasil uji 

heteroskedastisitas dapat disajikan berdasarkan tabel 4.5 berikut: 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2011 2014
Observations 44

Mean       2.56e-16
Median  -0.027824
Maximum  0.296189
Minimum -0.148882
Std. Dev.   0.096374
Skewness   0.844731
Kurtosis   3.487818

Jarque-Bera  5.669121
Probability  0.058744
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Tabel 4.5 Uji Heteroskesdastisitas 
Persamaan 

Variable Coefficient t- Prob. 
ROA -25.7849 -0.6227 0.5374 
CSR -11.1411 -1.9660 0.0570 

ROA*CSR 140.485 1.4304 0.1612 
KEP_MENJ -1411.72 -0.3478 0.7300 

ROA*KEP_MENJ 3453.95 0.0645 0.9489 
SIZE 

LEVERAGE 

-0.24103 -0.4662 0.6434 
LEVERAGE 0.21234 1.1223 0.2692 

C 0.56128 0.0384 0.9695 
   Sumber : hasil olahan data (Lampiran 10) 

Berdasarkan hasil tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa pada 

persamaan memiliki probabilitas koefisien masing-masing variabel 

independen lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha 

dari uji heteroskedastisitas ini diterima. 

 4.1.6.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat 

korelasi linier antar variabel independen. Salah satu syarat di dalam uji 

asumsi klasik adalah bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur 

multikoleniaritas. Cara untuk melihat masalah di dalam multikoleniaritas 

adalah dengan menggunakan correlation matrix seperti tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas 
Persamaan 

 ROA CSR KEP_MENJ SIZE LEVERAGE 

ROA 1.0000 0.0324 0.2015 -0.2217 -0.1028 

CSR 0.0324 1.0000 0.3720 0.0992 0.5342 

KEP_MENJ 0.2015 0.3720 1.0000 -0.7973 0.0906 

SIZE -2.2217 0.0992 -0.7973 1.0000 0.1490 

LEVERAGE -0.1028 0.5342 0.0906 0.1490 1.0000 

     Sumber : hasil olahan data (Lampiran 11) 

Syarat untuk menguji multikoleniaritas ini adalah dengan melihat 

koefisien korelasi. Apabila koefisien antar variabel kurang dari 0.85 maka 

dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen, pemoderasi dan 

kontrol di dalam penelitian ini tidak ada unsur multikoleniaritas. Hasil 

yang didapat dari correlation matrix di atas menunjukkan korelasi antar 

variabel terdapat cukup rendah dan cukup tinggi. 

4.1.6.3 Uji Autokolerasi 

Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error 

periode sebelumnya di mana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. 

Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson sebagai cara untuk 

mendeteksi adanya autokorelasi. Hasil regresi persamaan dinyatakan lolos 

uji autokorelasi apabila nilai DW-stat berada pada kisaran 1.54-2.46. Hasil 

pengujian autokorelasi pada hasil regresi persamaan menunjukkan 

ditemukan adanya masalah autokorelasi namun untuk data panel tidak 

perlu dikhawatirkan. 
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Tabel 4.7 Uji Durbin Watson 
Persamaan 1 

Durbin-Watson 

Statistic 

 
DW-stat 1.0926 

            Sumber : Hasil olahan data (Lampiran 8) 

4.1.7 Uji Hipotesis (Uji - t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari variabel 

independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t persamaan adalah sebagai 

berikut: 

a. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu : return on asset (ROA) 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil regresi 

persamaan 1 pada tabel 4.4 diatas, ditemukan probabilitas return on asset 

(ROA) sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, dan 

koefisien regresi dari variabel return on asset (ROA) menunjukan nilai 

4.2247. hal tersebut menunjukan bahwa return on asset (ROA) 

berpengaruh positif signifikan terhadap TQ pada perusahaan manufaktur 

selama periode 2011-2014. 

b. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu : Pengungkapan corporate 

social responsibility (CSR) memperkuat hubungan return on asset 

terhadap nilai perusahaan. Variabel CSR ditemukan probabilitas 0.0821 

atau lebih kecil dari tingkat signifikansi 10% dan koefisien dari variabel 

CSR yaitu 0.2303. Kemudian Variabel moderasi antara return on asset dan 

corporate social responsibility (ROA*CSR) ditemukan probabilitas 

0.0198 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% dan koefisien dari 
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variabel moderasi dari ROA*CSR yaitu -4.9617. Hal tersebut menunjukan 

bahwa pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh negatif 

signifikan atau dapat memoderasi tetapi memperlemah hubungan ROA 

terhadap TQ pada perusahaan manufaktur selama periode 2011-2014. 

c. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu : kepemilikan manajerial 

memperkuat hubungan return on asset terhadap nilai perusahaan. Variabel 

kepemilikan manajerial ditemukan probabilitas sebesar 0.0061 atau lebih 

kecil dari tingkat signifikansi 5% dan koefisien regresi dari variabel 

kepemilikan manajerial yaitu -301.3283. Kemudian variabel moderasi dari 

return on asset dan kepemilikan manajerial (ROA*KEP_MENJ) 

ditemukan probabilitas 0.8000 atau lebih besar dari tingkat signifikansi 5% 

dan koefisien dari variabel moderasi dari ROA*KEP_MENJ yaitu -

272.0171. Hal tersebut menunjukan bahwa kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh atau tidak dapat memoderasi hubungan ROA terhadap TQ 

pada perusahaan manufaktur selama periode 2011-2014. 

4.2 Analisis dan Pembahasan 

4.2.1 Analisis Pengaruh ROA terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil regresi pada persamaan dengan sampel perusahaan manufaktur 

selama periode 2011-2014 menunjukan bahwa return on asset (ROA) yang diukur 

dengan net income dibagi total asset berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Suprantiningrum (2014) dan 

Yuniasih (2009) namun bertentangan dengan penelitian Anggitasari (2012). Hal 

tersebut menunjukan bahwa semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan 
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melalui laba yang diterima akan meningkatkan nilai perusahaan. Semakin besar 

laba yang dihasilkan oleh perusahaan maka akan semakin banyak investor yang 

tertarik menanamkan modalnya. Hal tersebut akan membuat harga dan jumlah 

saham meningkat satu tahun kedepan dan akan berdampak pada peningkatan nilai 

perusahaan. 

Sesuai dengan teori sinyal (signaling theory) juga menjelaskan bahwa 

perusahaan perlu memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan yaitu 

pihak luar seperti investor dan kreditor. Sinyal ini berupa hasil kinerja, promosi 

atau informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk 

merealisasikan keinginan pemegang saham yang menyatakan bahwa perusahaan 

lebih baik daripada perusahaan lain. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan 

minat terhadap investor dalam meningkatkan nilai perusahaan. 

4.2.2 Analisis Pengungkapan CSR dan Pengaruh Return On Asset terhadap 

Nilai Perusahaan 

Hasil regresi pada persamaan dengan sampel perusahaan manufaktur selama 

periode 2011-2014 menunjukan corporate social responsibility (CSR) yang 

diukur dengan indeks pengungkapan CSR (CSR-Disclosure) dapat memoderasi 

tetapi memperlemah hubungan ROA dengan nilai perusahaan karena adanya 

penurunan koefisien dari 4.22 menjadi -4.96. Hasil penelitian ini bertentangan 

dengan penelitian Yuniasih dan Wirakusuma (2009) dan Anggitasari (2012). 

Namun sesuai dengan penelitian dengan penelitian Sri rahayu (2010). Hal tersebut 

diduga adanya UU Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 merupakan indikasi 

disebutkan bahwa perusahaan yang berhubungan dengan alam wajib 
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melaksanakan CSR, oleh karena itu investor merasa tidak perlu melihat 

pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, karena perusahaan pasti 

akan melaksanakan CSR jika tidak menginginkan adanya sanksi perundang-

undangan. Selain itu pelaporan sosial yang dicantumkan di annual report masih 

belum maksimal dari sisi perusahaan sehingga belum dapat menjadi indikator 

dalam meningkatkan nilai perusahaan. 

Sesuai dengan teori legitimasi (legitimacy theory), perusahaan harus peduli 

terhadap lingkungan sekitarnya, karena dengan hal tersebut dapat menjaga 

eksistensi perusahaan dan kerberlangsungan kegiatan perusahaan dimasa 

mendatang dapat diterima oleh masyarakat. Pengungkapan CSR diatur dalam 

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-

Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dimana, pengungkapan 

CSR merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan perusahaan. 

Berdasarkan hasil pengujian ini maka kewajiban yang tertuang dalam undang-

undang tersebut telah dipenuhi oleh perusahaan manufaktur di Indonesia namun 

masih harus ditingkatkan lagi pelaporan pertanggungjawabannya. Dengan 

terpenuhinya kewajiban tersebut maka investor-investor akan tertarik untuk 

berinvestasi di perusahaan yang akan mengakibatkan harga pasar saham akan 

semakin membaik. 

Selain itu, sesuai teori stakeholder menurut Ghozali dan Chairiri (2007) 

menjelaskan perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, 

namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, 

kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). 
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Corporate social responsibility merupakan strategi perusahaan untuk memenuhi 

keinginan para stakeholder, semakin baik pengungkapan corporate social 

responsibility yang dilakukan perusahaan maka para stakeholder juga akan 

semakin memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitasnya 

yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mencapai laba dalam 

meningkatkan nilai perusahaan. 

4.2.3 Analisis Kepemilikan Manajerial dan Pengaruh Return On Asset 

dengan Nilai Perusahaan 

Hasil regresi pada persamaan dengan sampel perusahaan manufaktur selama 

periode 2011-2014 menunjukan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh atau 

tidak dapat memoderasi hubungan ROA dengan nilai perusahaan. Hasil ini 

bertentangan dengan penelitian Anindyati (2011) namun sesuai dengan penelitian 

Yuniasih dan Wirakusuma (2009), Sri Rahayu (2010), Angra (2011) dan 

Anggitasari (2012). Hasil pengujian kepemilikan manajerial dalam memoderasi 

hubungan ROA terhadap nilai perusahaan diperoleh hasil tidak berpengaruh 

signifikan. Hal tersebut menunjukan bahwa investor tidak menggunakan 

kepemilikan manajerial sebagai informasi dalam melakukan penilaian investasi. 

Selain itu, struktur kepemilikan manajerial di Indonesia masih sangat rendah dan 

didominasi oleh keluarga. Hasil ini juga mungkin disebabkan oleh kepemilikan 

manajerial tidak tepat sebagai proksi dari mekanisme corporate governance. 

Sesuai dengan teori keagenan (agency theory) akan menimbulkan konflik 

akibat perbedaan kepentingan antara agent (manajer) dan principal (pemegang 

saham/pemilik). Selain hal tersebut ini mungkin dikarenakan oleh struktur 
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kepemilikan saham manajerial oleh perusahaan manufaktur di Indonesia yang 

masih terlalu kecil dan kepemilikan saham yang didominasi oleh keluarga. 

Kepemilikan manajerial kemudian dipandang sebagai mekanisme control yang 

tepat untuk mengurangi konflik tersebut, karena kepemilikan oleh manajer 

dipandang dapat menyamakan kepentingan antara pemilik dan manajer, sehingga 

semakin tinggi kepemilikan manajer, semakin tinggi pula nilai perusahaan 

(Darmawati, 2005). Adanya pemisahan fungsi eksekutif dan fungsi pengawasan 

diharapkan akan menciptakan “checks and balance”. Sehingga terjadi 

independensi yang sehat bagi para manajer untuk menghasilkan kinerja 

perusahaan yang maksimum dan return yang memuaskan bagi para pemegang 

saham. 

4.3 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan penjelasan diatas, hasil penelitian menemukan bahwa return 

on asset (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaaan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pihak manajer sudah berusaha memaksimalkan dalam 

menciptakan laba yang merupakan indikator dalam penciptaan nilai perusahaan 

untuk prospek perusahaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perusahaan 

diharapkan terus meningkatkan earning power agar semakin efisien dan 

berdampak untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

Variabel corporate social responsibility (CSR) dalam penelitian ini 

terbukti dapat memoderasi tetapi memperlemah hubungan return on asset (ROA) 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini memiliki implikasi bahwa perusahaan 

melakukan pelaporan sosial yang dicantumkan di annual report masih belum 
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maksimal. Sehingga belum dapat menjadi indikator dalam meningkatkan nilai 

perusahaan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi dari hal tersebut. Pelaporan sosial 

selain untuk alasan stategis namun juga sebagai kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh perusahaan bukan kegiatan yang bersifat sukarela. Hal ini juga 

memberikan bukti kepada masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan yang 

berfungsi sebagai kompensasi atau upaya timbal balik karena timbulnya 

ketidaknyamanan pada masyarakat. Selain itu kepada pihak pemerintah dan 

perusahaan yang mulai memperhatikan dan mengikuti program “go green” demi 

keseimbangan perusahaan dengan lingkungan. 

Selain variabel yang dijelaskan di atas hasil lain dari penelitian ini yaitu 

kepemilikan manajerial tidak dapat memoderasi atau tidak berpengaruh dengan 

hubungan return on asset (ROA) terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut 

mengindikasikan perbedaan kepentingan antara agent (manajer) dan principal 

(pemegang saham/pemilik) dan rendahnya struktur kepemilikan manajerial yang 

masih didominasi oleh kerluarga. Para manajer diharapkan memiliki kinerja dan 

tata kelola yang baik untuk melaksanakan kepentingan terbaik dari pemegang 

saham. Return bagi pemegang saham berupa penerimaan dividen oleh pihak 

manajemen juga akan memperoleh keuntungan bila perusahaan memperoleh laba 

dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga 

dapat dijadikan informasi tambahan dan acuan bagi para akademisi untuk 

melakukan penelitian selanjutnya.  
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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis data, maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Return on asset (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan (Tobin’s Q). Hal ini ditunjukan dengan tingkat signifikansi 

0.0000 (<0.005). Dengan demikian hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima. 

2. Corporate Social Responsibility (CSR) dapat memoderasi tetapi 

memperlemah hubungan return on asset (ROA) terhadap nilai perusahaan 

(Tobin’s Q) karena adanya penurunan koefisien (4.22 menjadi -4.96). Hal ini 

ditunjukan dengan tingkat signifikansi 0.0198 (<0.005). Dengan demikian 

hipotesis 2 dalam penelitian ini tidak diterima (ditolak). 

3. Kepemilikan Manajerial tidak dapat memoderasi hubungan return on asset 

(ROA) terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q). Hal ini ditunjukan dengan 

tingkat signifikansi 0.8000 (>0.005). Dengan demikian hipotesis 3 dalam 

penelitian ini tidak diterima (ditolak). 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Dalam penelitian ini hanya mengambil sampel dari perusahaan manufaktur, 

karena perusahaan manufaktur yang terdekat kaitannya dengan lingkungan 

dan 
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merupakan sektor industri terbesar di bursa efek, sehingga tidak 

mencerminkan reaksi dari pasar modal secara keseluruhan. 

2. Penilaian item pengungkapan CSR yang bersifat subyektif menurut kepada 

pandangan peneliti, mungkin akan didapat hasil yang berbeda dari peneliti 

lainnya. 

3. Karena keterbatasan data tentang mekanisme corporate governance (CG) 

maka dalam penelitian ini hanya menggunakan kepemilikan manajerial untuk 

mengukur praktek corporate governance di perusahaan. Oleh karena itu, 

belum mewakili mekanisme corporate governance (CG)  secara seutuhnya. 

5.3 Saran 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah jumlah sampel dengan sampel 

penelitian selain perusahaan manufaktur atau perusahaan manufaktur secara 

keseluruhan, sehingga dapat dibandingkan hasil penelitian dari berbagai 

sektor perusahaan dan hasil penelitiannya dapat generalisasikan. 

2. Saran bagi perusahaan bahwa pengungkapan CSR diterapkan secara 

konsisten untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi kinerja keungan dan proksi 

Corporate Governance (CG) yang lain, misalnya PBV, leverage, dewan 

komisaris, komisaris independen, komite audit atau kriteria lain yang telah 

ditetapkan. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1 : Daftar ROA Perusahaan Sampel 
Daftar Persentase ROA Perusahaan Manufaktur Tahun 2011-2014 

No. Nama Perusahaan Kode 2011 2012 2013 2014 

1 PT. Asiaplast Industries Tbk APLI 4,90 1,26 0,62 3,52 

2 PT. Barito Pacific Tbk BRPT 1,95 5,30 1,41 1,06 

3 PT. Intraco Penta Tbk INTA 3,22 0,29 5,12 3,40 

4 PT. Inter Delta Tbk INTD 10,95 7,23 6,68 7,06 

5 PT. Kabelindo Murni Tbk KBLM 2,96 3,30 1,17 3,16 

6 PT. Perdana Bangun Pustaka Tbk KONI 4,09 2,70 8,30 3,32 

7 PT. Langgeng Makmur Industry Tbk LMPI 0,79 0,29 1,46 0,21 

8 PT. Lautan Luas Tbk LTLS 2,25 2,69 2,81 4,31 

9 PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk POLY 1,48 7,96 8,50 9,07 

10 PT. Tunas Baru Lampung Tbk TBLA 10,32 4,69 1,39 5,96 

11 PT. Tembaga Mulia Semanan Tbk TBMS 1,44 1,34 2,63 2,45 

Sumber : www.idx.co.id 
 
LAMPIRAN 2 : Daftar Item Pengungkapan CSR 
Daftar Item Pengungkapan CSR 

No Kategori 

1 

Lingk 

1. Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan pengembangan 
untuk pengurangan polusi 

2 2. Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak 
mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi 

3 3. Pernyataan yang menunujukkan bahwa polusi operasi telah atau akan 
dikurangi. 

4 4. Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan 
sumber alam, misalnya reklamasi daratan atau reboisasi. 

5 5. Konservasi sumber daya alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, 
air, dan kertas. 

6 6. Penggunaan material daur ulang. 
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7 

 

7. Menerima penghargaan bekaitan dengan program lingkungan yang dibuat 
perusahaan. 

8 8. Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan. 
9 9. Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan. 
10 10. Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah. 
11 11. Pengolahan limbah 

12 12. Mempelajarai dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan 
perusahaan. 

13 13. Perlindungan lingkungan hidup. 
14 

Enrg 

1. Menggunakan energy secara lebih efisien dalam kegiatan operasi. 
15 2. Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi. 
16 3. Penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang. 
17 4. Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi. 
18 5. Peningkatan efisiensi energy dari produk. 
19 6. Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk. 
20 7. Kebijakan energy perusahaan. 
21 

K3 

1. Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja. 
22 2. Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental. 
23 3. Statistik kecelakaan kerja. 
24 4. Mentaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja. 
25 5. Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja. 
26 6. Menetapkan suatu komite keselamatan kerja. 
27 7. Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja. 
28 8. Pelayanan kesehatan tenaga kerja. 
29 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lain-lain 
Tenaga 
Kerja 

1. Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat. 

30 2. Persentase/jumlah tenaga kerja wanita/orang cacat dalam tingkat 
managerial. 

31 3. Tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang cacat dalam pekerjaan. 
32 4. Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat. 
33 5. Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja. 
34 6. Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan. 
35 7. Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja. 

36 8. Bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam proses 
mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan. 

37 9. Perencanaan kepemilikan rumah karyawan. 
38 10. Fasilitas untuk aktivitas rekreasi. 
39 11. Presentase gaji untuk pensiun. 
40 12. Kebijakan penggajian dalam perusahaan. 
41 13. Jumlah tenaga kerja dalam perusahaan. 
42 14. Tingkatan managerial yang ada. 
43 15. Disposisi staff – dimana staff ditempatkan. 
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44 16. Jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka. 
45 17. Statistik tenaga kerja, misal: penjualan per tenaga kerja 
46 18. Kualifikasi tenaga kerja yang direkrut. 
47 19. Rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja. 
48 20. Rencana pembagian keuntungan lain. 

49 21. Informasi hub manajemen dengan tenaga kerja dlm meningkatkan 
kepuasan & motivasi kerja. 

50 22. Informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja & masa depan peruahaan. 
51 23. Laporan tenaga kerja yg terpisah. 
52 24. Hubungan perusahaan dgn serikat buruh. 
53 25. Gangguan dan aksi tenaga kerja. 
54 26. Informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan. 
55 27. Kondisi kerja secara umum. 
56 28. Re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja. 
57 29. Statistik perpustaran tenaga kerja. 
58 

Prod 

1. Pengembangan produk perusahaan, termasuk pengemasannya. 
59 2. Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk. 
60 3. Informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk. 
61 4. Produk memenuhi standar keselamatan. 
62 5. Membuat produk lebih aman untuk konsumen. 
63 6. Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan. 

64 7. Peningkatan kebersihan/kesehatan dalam pengolahan dan penyiapan 
produk. 

65 8. Informasi atas keselamatan produk perusahaan. 
66 9. Informasi mutu produk yg dicerminkan dalam penerimaan penghargaan. 

67 10. Informasi yg dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat 
(misalnya ISO 9000). 

68 

Masy 

1. Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masy, 
pendidikan & seni. 

69 2. Tenaga kerja paruh waktu dari mahasiswa/pelajar. 
70 3. Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat. 
71 4. Membantu riset medis. 
72 5. Sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran seni. 
73 6. Membiayai program beasiswa. 
74 7. Ada fasilitas perusahaan untuk masyarakat. 
75 8. Sponsor kampanye nasional. 
76 9. Mendukung pengembangan industri lokal. 

77 
Umum 

1. Tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung 
jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. 

78 2. Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain 
yang disebutkan di atas. 

Sumber :Sembiring, 2005 
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LAMPIRAN 3 : Index Pengungkapan CSR 
Hasil Rasio Pengungkapan CSR Perusahaan Manufaktur Tahun 2011-2014 

No KODE Thn Ling
k Enrg K

3 
Lain2 
TK Prod Mas

y 
Umu

m Total Total 
item CSR 

1. 
 

 
 

APLI 
 
 
 

2011 9 0 2 1 1 1 1 15 78 0,19231 

2012 9 0 2 2 1 2 2 18 78 0,23077 

2013 9 0 2 1 1 2 2 17 78 0,21795 

2014 9 2 4 1 1 1 2 20 78 0,25641 

2. 
  
  
  

BRPT 
  
  
  

2011 11 1 3 7 3 2 1 28 78 0,35897 

2012 12 1 3 6 3 2 1 28 78 0,35897 

2013 12 1 4 9 2 4 2 34 78 0,43590 

2014 14 1 6 12 1 2 2 38 78 0,48718 

3.  
  
  
  

INTA 
  
  
  

2011 10 3 8 6 1 4 1 33 78 0,42308 

2012 9 3 8 6 1 4 2 33 78 0,42308 

2013 11 3 8 2 2 6 1 33 78 0,42308 

2014 12 4 7 1 3 6 2 35 78 0,44872 

4. 
  
  
  

INTD 
  
  
  

2011 7 0 2 2 1 3 1 16 78 0,20513 

2012 8 2 2 2 1 2 1 18 78 0,23077 

2013 12 3 2 2 1 2 2 24 78 0,30769 

2014 11 3 4 3 4 2 2 29 78 0,37179 

5. 
  
  
  

KBLM 
  
  
  

2011 8 2 5 5 6 7 1 34 78 0,43590 

2012 7 2 6 6 6 6 2 35 78 0,44872 

2013 9 2 6 7 6 6 2 38 78 0,48718 

2014 8 2 7 8 7 5 1 38 78 0,48718 

6. 
  
  
  

KONI 
  
  
  

2011 8 5 7 16 5 5 1 47 78 0,60256 

2012 10 5 6 17 6 2 2 48 78 0,61538 

2013 13 6 7 17 6 1 2 52 78 0,66667 

2014 14 6 8 16 6 3 2 55 78 0,70513 

7. 
  
  
  

LMPI 
  
  
  

2011 3 0 1 1 0 1 1 7 78 0,08974 

2012 3 0 1 1 1 1 0 7 78 0,08974 

2013 6 0 2 1 3 3 1 16 78 0,20513 

2014 6 0 3 1 3 2 1 16 78 0,20513 

8. 
  
  
  

LTLS 
  
  
  

2011 12 0 4 3 1 3 2 25 78 0,32051 

2012 11 0 4 3 2 6 2 28 78 0,35897 

2013 12 1 4 2 3 7 2 31 78 0,39744 

2014 12 1 4 3 3 8 2 33 78 0,42308 

9. 
  
  
  

POLY 
  
  
  

2011 9 0 3 7 2 2 1 24 78 0,30769 

2012 8 1 4 11 0 1 1 26 78 0,33333 

2013 12 1 4 12 3 4 2 38 78 0,48718 

2014 8 1 4 12 2 1 2 30 78 0,38462 
10 TBLA 2011 7 2 4 10 2 7 1 33 78 0,42308 

Pengaruh return on asset..., Rima Kartika Putri, Ak.-IBS, 2016



95 
 

 
Indonesia Banking School 

  
  
  

  
  
  

2012 8 1 3 11 2 7 2 34 78 0,43590 

2013 8 1 5 11 3 8 2 38 78 0,48718 

2014 10 2 4 10 4 8 2 40 78 0,51282 

11 
  
  
  

TBMS 
  
  
  

2011 12 1 2 16 8 4 2 45 78 0,57692 

2012 12 1 3 18 8 4 2 48 78 0,61538 

2013 12 1 3 20 9 5 2 52 78 0,66667 

2014 18 3 4 21 9 8 2 65 78 0,83333 
Sumber : data sekunder yang diolah, 2015 

Lampiran 4 : Daftar Presentase Kepemilikan Manajerial 

Daftar Presentase Kepemilikan Manajerial 2011-2014 

No Nama Perusahaan Kode 2011 2012 2013 2014 
1 PT. Asiaplast Industries 

Tbk 
APLI 0,000533 0,000545 0,000574 0,000601 

2 PT. Barito Pacific Tbk BRPT 0,000113 0,000113 0,000115 0,000113 
3 PT. Intraco Penta Tbk INTA 0,000352 0,000352 0,000344 0,000344 
4 PT. Inter Delta Tbk INTD 0,000701 0,000701 0,000701 0,000701 
5 PT. Kabelindo Murni Tbk KBLM 0,000545 0,000600 0,000604 0,000604 
6 PT. Perdana Bangun 

Pustaka Tbk 
KONI 0,001026 0,001026 0,001026 0,001026 

7 PT. Langgeng Makmur 
Industry Tbk 

LMPI 0,000077 0,000077 0,000083 0,000083 
8 PT. Lautan Luas Tbk LTLS 0,000307 0,000308 0,000348 0,000345 
9 PT. Polysindo Eka Perkasa 

Tbk 
POLY 0,000276 0,000252 0,000253 0,000253 

10 PT. Tunas Baru Lampung 
Tbk 

TBLA 0,000106 0,000107 0,000107 0,000107 
11 PT. Tembaga Mulia 

Semanan Tbk 
TBMS 0,000470 0,000470 0,000470 0,000470 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2015 

Lampiran 5 : Daftar Rasio Tobin’s Q 
Daftar Rasio Tobin’s Q Perusahaan Manufaktur 2011-2014 

No. Nama Perusahaan Kode 2011 2012 2013 2014 
1 PT. Asiaplast Industries Tbk APLI 0,5101 0,5407 0,4618 0,5060 
2 PT. Barito Pacific Tbk BRPT 0,5200 0,4441 0,4177 0,4004 
3 PT. Intraco Penta Tbk INTA 0,6450 0,5898 0,5444 0,5137 
4 PT. Inter Delta Tbk INTD 0,9233 0,9541 0,8987 0,9200 
5 PT. Kabelindo Murni Tbk KBLM 0,5053 0,5151 0,5405 0,5283 
6 PT. Perdana Bangun Pustaka Tbk KONI 0,4543 0,4948 0,5343 0,5602 
7 PT. Langgeng Makmur Industry Tbk LMPI 0,5033 0,5430 0,5145 0,4811 
8 PT. Lautan Luas Tbk LTLS 0,4769 0,4601 0,4460 0,5943 
9 PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk POLY 0,8070 0,7797 0,7809 0,8244 
10 PT. Tunas Baru Lampung Tbk TBLA 0,8069 0,6785 0,6340 0,7050 
11 PT. Tembaga Mulia Semanan Tbk TBMS 0,5105 0,5080 0,5137 0,5128 
Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2015 
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Hasil Output Pengolahan Data Menggunakan Eviews 7 

Lampiran 6 : Hasil Output Analisis Statistik Deskriptif 
 
Date: 04/03/16   

Time: 17:38       
Sample: 2011 2014      

       
        TOBINS_Q ROA CSR KEP_MENJ SIZE LEVERAGE 
       
        Mean  0.590978  0.037502  0.408508  0.000416  27.89704  2.619181 

 Median  0.524137  0.030600  0.423077  0.000350  28.31667  1.686605 
 Maximum  0.954079  0.109500  0.833333  0.001026  31.00065  9.911446 
 Minimum  0.400371  0.002100  0.089744   0.000077   24.65424  0.175262 
 Std. Dev.  0.151001  0.028482  0.162934  0.000281  1.825072  2.571583 
 Skewness  1.107280  0.893404  0.246758  0.671529  0.266366  1.494600 
 Kurtosis  2.993197  2.868206  2.955595  2.716499  2.193250  3.973042 

       
 Jarque-Bera  8.991259  5.885092  0.450139  3.454330  1.713523  18.11724 
 Probability  0.011158  0.052731  0.798461  0.177788  0.424535  0.000116 

       
 Sum  26.00303  1.650100  17.97436  0.018314  1227.470  115.2440 
 Sum Sq. Dev.  0.980451  0.034882  1.141549  3.388716  143.2282  284.3606 

       
 Observations  44  44  44  44  44  44 
 

Lampiran 7 : Hasil Output Uji Hausman 

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

     
     

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

     
     Cross-section random 80.316876 7 0.0000 
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Lampiran 8 : Output Hasil regresi 

Dependent Variable: TOBINS_Q   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 04/03/16   Time: 17:47   
Sample: 2011 2014   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 11   
Total panel (balanced) observations: 44  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ROA 4.224739 0.858071 4.923532 0.0000 

CSR 0.230372 0.128820 1.788321 0.0821 
ROA*CSR -4.961774 2.034764 -2.438501 0.0198 

KEP_MENJ -301.3283 103.4834 -2.911852 0.0061 
ROA*KEP_MENJ -272.0171 1065.662 -0.255257 0.8000 

SIZE -0.054696 0.013770 -3.972267 0.0003 
LEVERAGE -0.001220 0.004898 -0.249035 0.8047 

C 2.074327 0.393692 5.268909 0.0000 
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.029794 0.3169 

Idiosyncratic random 0.043739 0.6831 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.456074     Mean dependent var 0.349698 

Adjusted R-squared 0.350310     S.D. dependent var 0.094560 
S.E. of regression 0.076218     Sum squared resid 0.209133 
F-statistic 4.312207     Durbin-Watson stat 1.092621 
Prob(F-statistic) 0.001488    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.592658     Mean dependent var 0.590978 

Sum squared resid 0.399379     Durbin-Watson stat 0.572147 
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Lampiran 9 : Hasil Output Uji Normalitas 

 

Lampiran 10 : Hasil Output Uji Heteroskesdastisitas 
Dependent Variable: LOG(RESID2)  
Method: Panel Least Squares   
Date: 04/03/16   Time: 18:14   
Sample: 2011 2014   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 11   
Total panel (balanced) observations: 44  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ROA -25.78493 41.40319 -0.622776 0.5374 

CSR -11.14114 5.666858 -1.966018 0.0570 
ROA*CSR 140.4850 98.21150 1.430433 0.1612 

KEP_MENJ -1411.722 4058.499 -0.347843 0.7300 
ROA*KEP_MENJ 3453.958 53476.02 0.064589 0.9489 

SIZE -0.241035 0.516949 -0.466265 0.6438 
LEVERAGE 0.212342 0.189202 1.122302 0.2692 

C 0.561281 14.59397 0.038460 0.9695 
     
     R-squared 0.267507     Mean dependent var -9.480287 

Adjusted R-squared 0.125078     S.D. dependent var 2.732488 
S.E. of regression 2.555895     Akaike info criterion 4.877648 
Sum squared resid 235.1736     Schwarz criterion 5.202046 
Log likelihood -99.30825     Hannan-Quinn criter. 4.997950 
F-statistic 1.878174     Durbin-Watson stat 2.278727 
Prob(F-statistic) 0.102223    

     
     

Lampiran 11 : Hasil Output Uji Multikolinieritas 
 ROA CSR KEP_MENJ SIZE LEVERAGE 
      
      ROA  1.000000  0.032485  0.201586 -0.221756 -0.102832 

CSR  0.032485  1.000000  0.372061  0.099282  0.534269 
KEP_MENJ  0.201586  0.372061  1.000000 -0.797344  0.090680 

SIZE -0.221756  0.099282 -0.797344  1.000000  0.149050 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2011 2014
Observations 44

Mean       2.56e-16
Median  -0.027824
Maximum  0.296189
Minimum -0.148882
Std. Dev.   0.096374
Skewness   0.844731
Kurtosis   3.487818

Jarque-Bera  5.669121
Probability  0.058744
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ORGANIZATION EXPERIENCES 
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2013 Team of Accounting Goes To IBS (AGTI) 2013 
2013 Secretary II of Campus Debate Challange (CDC) 2013 

2013-2014 Bendahara II of HMPS- Akuntansi 
2014 Team of Program Orientasi Mahasiswa Baru (POM) STIE Indonesia 

Banking School 2013-2014 
2014 Team of Senior High School Competition (SHISHA.Com) 
2014 Team of Fun Accounting Competition (FACT) 2014 
2014 Team of Company Visi HMPS-Akuntansi 2014 

WORKING EXPERIENCES 
2013 Marketing  Jakarta Property Expo at JHCC 
2014 Internship Program in Bank Indonesia (KPw Bank Indonesia Solo) 
2016 Internship Program in Bank Mandiri (Bank Mandiri Area Kisamaun  

Tangerang) 
SKILLS 

1.  Banking Operation Skills 
2.  Computer Literate (Ms. Word, MS. Excel, and MS.Power Point) 
3.  Internet Literate 
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