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ABSTRACT

The 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 is
not significant or can not moderate 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
I. PENDAHULUAN

I.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
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(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. 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). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan

maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pengaruh return

on  asset terhadap  nilai  perusahaan,  untuk  mengetahui  apakah

pengungungkapan corporate social responsibility dapat memoderasi hubungan

return  on  asset terhadap  nilai  perusahaan  dan  untuk  mengetahui  apakah

kepemilikan manajerial dapat memoderasi hubungan return on asset terhadap

nilai perusahaan.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Teori Sinyal (Signaling Theory)

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

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).
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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 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.

2.2 Teori Legitimasi dan Teori Stakeholder

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.
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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  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.

2.3 Teori Agensi (Agency Theory)

Teori  agensi  (principal  – agency theory)  merupakan adanya pemisahan

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

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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III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi, Sampel dan Operasionalisasi Variabel

Adapun kriteria perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel antara lain :

Jumlah Populasi dan 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

Operasionalisasi Variabel 

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

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=

Ratio

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

Size SIZE  =  log  (Nilai  Buku
Total Aktiva)

Ratio
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6. Leverage   keputusan  untuk
mengungkapkan  informasi  sosial
akan mengikuti suatu pengeluaran
untuk  pengungkapan  yang
menurunkan  pendapatan.
Belkaoui dan Karpik (1989) dalam
Sembiring (2005: 382)

Leverage DER = Total Kewajiban
               Total Ekuitas

Ratio

Sumber : Data yang diolah 

3.2 METODE ANALISIS DATA

3.2.1 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).

3.2.2 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

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

3.2.3 Analisis Regresi Data Panel

Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu dan data seksi silang

(Winarno, 2011).
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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

Uji Normalitas Model

Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data yang didapatkan

memiliki distribusi normal sehingga dapat digunakan dalam statistik parametrik.

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

3.2.4 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Heteroskesdastisitas

Uji heteroskesdastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi

terjadi  ketidaksamaan varian dari  residual  satu pengamatan ke pengamatan
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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.

2. 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).

3. 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

autokorelasi  dalam model  regresi  linier  bisa dilakukan dengan pendeteksian

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

dilihat melalui tabel autokorelasi

3.2.5 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji - 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.

IV.ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 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 1

HASIL DESKRIPTIF STATISTIK
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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 17.974
3

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 : Hasil olahan data

4.2 Uji Hausman

Uji  Hausman dilakukan pada hasil regresi persamaan dengan  random

effect. Hasil dari uji Hausman disajikan dalam tabel 2sebagai berikut:

TABEL 2

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

4.3 Hasil Regresi

Berikut ini disajikan hasil regresi pada persamaan sampel perusahaan

manufaktur dalam tabel 3 Berikut :

TABEL 3

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)
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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 : Hasil olahan data
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4.4 Uji Normalitas
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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

Berdasarkan  grafik  histogram  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 0.0903. 

4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Heteroskesdastisitas

TABEL 4

HASIL 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 

Berdasarkan hasil tabel 4 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.
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2. Uji multikolinieritas

TABEL 5

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

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.

3. Uji Autokorelasi

TABEL 5

HASIL UJI AUTOKORELASI

Persamaan 1
Durbin-Watson
StatisticDW-stat 1.0926

                                    Sumber : Hasil olahan data

Penelitian  ini  menggunakan  uji  Durbin-Watson  sebagai  cara  untuk

mendeteksi  adanya  autokorelasi.  Hasil  regresi  persamaan  dinyatakan  tidak

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.

4.6 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual ( Uji – t)

TABEL 6

HASIL UJI – T

H
1

return  on  asset
(ROA)  berpengaruh
positif  terhadap  nilai
perusahaan.

Probabilitas  return  on  asset (ROA)
sebesar  0.0000  atau  lebih  kecil  dari
tingkat  signifikansi  5%,  dan  koefisien
regresi  dari  variabel  return  on  asset

Diterim
a
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(ROA)  menunjukan  nilai  4.2247.  hal
tersebut  menunjukan  bahwa  return  on
asset (ROA)  berpengaruh  positif
signifikan terhadap TQ

H
2

Pengungkapan
corporate  social
responsibility (CSR)
memperkuat
hubungan  return  on
asset terhadap  nilai
perusahaan.

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
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

Ditolak

H
3

kepemilikan
manajerial
memperkuat
hubungan  return  on
asset  terhadap  nilai
perusahaan.

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

Ditolak

Sumber : Hasil olahan data
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  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
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akan membuat harga dan jumlah saham meningkat satu tahun kedepan dan

akan berdampak pada peningkatan 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 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.

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.

V. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
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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. 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).  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).

Dalam  penelitian  ini  hanya  mengambil  sampel  dari  perusahaan

manufaktur,  karena perusahaan manufaktur  yang terdekat  kaitannya dengan

lingkungan  dan  merupakan  sektor  industri  terbesar  di  bursa  efek,  sehingga

tidak  mencerminkan  reaksi  dari  pasar  modal  secara  keseluruhan.  Penilaian

item pengungkapan CSR yang bersifat subyektif menurut kepada pandangan

peneliti, mungkin akan didapat hasil yang berbeda dari peneliti lainnya. 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.

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.Saran  bagi  perusahaan

bahwa  pengungkapan  CSR  diterapkan  secara  konsisten  untuk  meningkatkan  nilai

perusahaan. 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

Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur 2011 - 2014

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
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