
 

 

1 

 

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, GROSS PROFIT 

MARGIN,RETURN ON ASSET TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA  PERIODE 2011-2014 

 

Syarifah Shelpia Winda, Tumpal Manik,M.Si, Hj.Iranita.,SE,M.Si 

Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji 

Tanjungpinang, Kepulauan Riau. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Corporate Social Responsibility, 

Gross Profit Margin, Return On Asset terhadap Nilai Perusahan pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2014. Penelitian ini 

mengamati laporan keuangan dan laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan 

manufaktur selama periode penelitian. Metode untuk menentukan sampel dilakukan dengan 

menggunakan metode purpose sampling. Purposive sampling memastikan data yang 

diperoleh sesuai dengan kriteria sampel dalam penelitian.  Melalui purposive sampling, 

diperoleh jumlah perusahaan manufaktur yang diamati sebesar 24 perusahaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Corporate Social Responsibility, 

Gross Profit Margin, Return On Asset berpengaruh terhadap Nilai Perusahan sedangkan 

secara simultan Corporate Social Responsibility, Gross Profit Margin, Return On Asset,  

berpengaruh terhadap Nilai Perusahan. 

Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, Gross Profit Margin, Return On Asset 

 

PENDAHULUHAN 

Nilai perusahaan merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan, karena akan 

diikuti oleh kemakmuran pemegang saham. Meningkatnya nilai perusahaan merupakan 

sebuah prestasi tersendiri bagi sebuah perusahaan, yang sesuai dengan keinginan pemilik 

perusahaan. Tujuan perusahaan pada dasarnya adalah memaksimumkan nilai perusahaan. 

Untuk mencapai hasil itu masih terdapat konflik antara penyedia dana dengan pemilik 

perusahaan. Jika perusahaan berjalan lancar maka nilai saham perusahaan akan meningkat, 

sedangkan nilai hutang perusahaan dalam bentuk obligasi tidak terpengaruh sama sekali. 

Dapat disimpulkan bahwa nilai dari saham kepemilikan bisa merupakan indeks yang tepat 
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untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan. Berdasarkan itulah maka tujuan perusahaan 

adalah memaksimumkan nilai perusahaan. 

Menurut Rahardian (2014), corporate social responsibility adalah suatu tindakan atau 

konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan tersebut) sebagai bentuk 

tanggung jawab mereka terhadap sosial / lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada 

corporate social responsibility merupakan fenomena strategi perusahaan yang 

mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. Corporate Social Responsibility 

timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah 

penting daripada sekedar profitability. 

Menurut Hery (2015:231), gross profit margin merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Menurut Andi (2005), 

rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari 

setiap satu rupiah aset yang digunakan. Dengan mengetahui rasio ini, kita bisa menilai 

apakah perusahaan ini efisien dalam memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan operasional 

perusahaan. 

Menurut Sudana (2011:22), return on asset menunjukkan kemampuan perusahaan 

dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. 

Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi 

manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar return on 

asset, berarti semakin efisin penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan 

jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya 

Atas ketidak konsistenan beberapa penelitian tersebut, maka penulis ingin menguji 

kembali sejauh mana pengaruh corporate social responsibility,gross profit margin, return on 

asset sebagai peroksi dari kinerja keuangan dan corporate social responsibility terhadap nilai 

perusahaan. Penilaian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelituan ini 

menggunakan semua rasio profitabilitas sebagai proksi dari kinerja keuangan dan mengambil 

sampel pengamatan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia 

periode 2011-2014. Penelitian ini menggunakan sektor manufaktur disebabkan karena 

perusahaan manufaktur banyak menimbulkan efek lingkungan dalam proses produksinya 

seperti pencernaan limbah sehingga perusahaan perlu menerapkan corporate social 

responsibility sebagai timbal balik kepada lingkungan disekitarnya (Suryanti, 2014). 

 

Kajian Pustaka 

Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan 

sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu 

proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai 

dengan saat ini. Meningkatnya nilai perusahaan merupakan sebuah prestasi tersendiri bagi 

sebuah perusahaan, yang sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan (Rahardian, 2014). 
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Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan 

oleh perusahaan (sesuai kemampuan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka 

terhadap sosial / lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Corporate Social 

Responsibility merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan 

kepentingan stakeholdernya. Corporate Social Responsibility timbul sejak era dimana 

kesadaran akan sustainability perusahaan jangkapanjang adalah penting daripada sekedar 

profitability (Rahardian, 2014). 

Menurut Edi Suharto (2010:4), corporate social responsibility merupakan operasi 

bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara 

financial, melainkan pula untuk pembangunan social-ekonomi kawasan secara holistic, 

membaga, dan berkelanjutan. 

Corporate social responsibility menggunakan item pengungkapan sembiring dimana 

pengungngkapan semibiring yaitu terbagi menjadi 7 pengungkapan yaitu: 

1. Lingkungan  

2. Energi 

3. Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja 

4. Lain-lain tentang Tenaga Kerja 

5. Produk 

6. Keterlibatan Masyarakat 

7. Umum 

 

Gross Profit Margin 

  Menurut Hery (2015:231), gross profit margin merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Menurut Ksmir 

(2013:234), gross profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui 

presentasi laba dari kegiatan usaha murni dari bank yang bersangkutan setelah dikurangi 

biaya-biaya. Menurut Sudana (2011:23), rasio ini mengukur kemampuan untuk menghasilkan 

laba sebelum bunga dan pajak dengan penjualan yang dicapai perusahaan. Rasio ini 

menunjukkan efisiensi bagian produksi, personalia, serta pemasaran dalam menghasilkan 

laba. 

 

Return On Asset 

Menurut Hary (2010:229), return on asset adalah rasio yang dipergunakan untuk 

melihat tingkat efisiensi operasi bank sentral secara keseluruhan karena rasio ini 

membandingkan antra laba/suplus operasi dengan nilai aset. Menurut Sudana (2011:22), 

return on asset menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva 

yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak 

manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam 

mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar return on asset, berarti semakin efisin 

penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa 

dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya. 
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Hipotesis 

  

 H1: Corporate social responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 

H2: Gross profit margin berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 

H3: Return on asset berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 

H4: Corporate social responsibility, gross profit margin dan return on asset berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2014. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2011-2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

laporan perkembangan saham perusahaan manufaktur pada tahun 2011-2014. Data diambil 

dari Indonesia Capital Market Directory (ICMD) yang dipublikasikan di www.idx.co.id serta 

sumber-sumber lainnya. 

 

Metode Penelitian 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

observasi non partisipan. Metode penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling. 

Kriteria sampel yang digunakan (1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode  2011-2014, (2) Perusahaan  manufaktur menerbitkan laporan 

keuangan secara berturut-turut selama periode 2011-2014, (3) Perusahaan manufaktur yang 

melakukan pengungkapan CSR dalam laporan tahunan secara berturut-turut selama periode 

2011-2014, (4) Perusahaan  manufaktur  yang mengalami laba selama periode 2011-2014 

yang terdapat diBursa Efek Indonesia, (5) Laporan keuangan disajikan dalam mata uang 

rupiah, (6) Tanggal berakhirnya periode penyusunan laporan keuangan adalah 31 desember. 

 

 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

A. Variabel Dependen 

Menurut Sarwono (2012:12), variabel tergantung (dependent variabel) adalah 

variabel yang memberikan reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variabel bebas. 

Variabel tergantung adalah variabel yang variabelnya diamati dan diukur untuk menentukan 

pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah Nilai Perusahaan yang diukur menggunakan Price Book Value (PBV). Nilai 

Perusahaan merupakan persepsi unvestor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang 

http://www.idx.co.id/
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sering dikaitkan dengan harga saham. Sujoko dalam Maryam (2014). Selain itu  menurut  

Husnan  dalam  Maryam  (2014), merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli 

apabila perusahaan tersebut dijual. Menurut Fahmi (2012), rumus untuk mengukur PBV itu 

adalah: 

    
                      

                    
 

Sumber: Fahmi (2012)  

Nilai Buku Per Lembar Saham menurut (Hartono , 2015) dapat diukur melalui: 

   

                     
           

                         
 

       Sumber : Hartono (2015) 

B. Variabel Independen 

Variabel bebas (independent variabel) merupakan variabel yang variabelnya 

diukur,dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubunganya dengan suatu 

gejala yang diobservasi. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain: 

1. Corporate Social Responsibility 

Menurut Hanni dan Surya  (2013), instrumen pengungkapan corporate social 

responsibility menggunakan suatu daftar pengungkapan tanggung jawab sosial yang terdiri 

dari 78item pengungkapan yang disusun oleh Sembiring (2005). Penilaian 

pertanggungajawaban sosial perusahaan dilakukan dengan menggunakan variabel dummy 

dimana skor 0 diberikan jikaperusahaan tidak mengungkapkan item pada daftar pertanyaan 

dan 1 mengungkapkan item padadaftar pertanyaan jika perusahaan.Sedangkan indeks tingkat 

pengungkapan pertanggung jawaban sosial perusahaan dihitung dengan cara sebagai berikut: 

  
    

  
 

                (    )               (    ) 

 

 

CSRDI  :  Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan  

n j: Jumlah item yang seharusnya diungkapkan perusahaan j, nj = 78 

X ij: Nilai 1 = jika item I diungkapkan, 0 = jika item I tidak diungkapkan 

Tabel 3.1 

Item Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

Lingkungan  

1. Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan 

pengembangan untuk pengurangan polusi.   

2. Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak 

mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan 

polusi;   
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3. Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan 

dikurangi; 

4. Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan 

sumber alam, misalnya reklamasi daratan atau reboisasi;   

5. Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, 

air dan kertas; 

6. Penggunaan material daur ulang; 

7. Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang 

dibuat perusahaan; 

8. Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan; 

9. Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan 

10. Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah 

11. Pengolahan limbah 

12. Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan 

perusahaan; 

13. Perlindungan lingkungan hidup. 

Energi  

1. Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi; 

2. Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi;   

3. Mengungkapkan penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang; 

4. Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi 

5. Pengungkapan peningkatan efisiensi energi dari produk 

6. Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk; 

7. Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan. 

Kesehatan Dan Keselamatan Tenaga Kerja 

1. Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja; 

2. Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau 

mental; 

3. Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja; 

4. Mentaati peraturan standard kesehatan dan keselamatan kerja   
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5. Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja; 

6. Menetapkan suatu komite keselamatan kerja 

7. Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja; 

8. Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja 

Lain-lain tentang Tenaga kerja 

1. Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat 

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

dalam tingkat managerial; 

3. Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang cacat 

dalam pekerjaan 

4. Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat 

5. Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu ditempat kerja 

6. Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang 

pendidikan 

7. Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja. 

8. Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang 

dalam proses mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan 

9. Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan; 

10. Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi 

11. Pengungkapkan persentase gaji untuk pensiun; 

12. Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan 

13. Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan 

14. Mengungkapkan tingkatan managerial yang ada 

15. Mengungkapkan disposisi staff - di mana staff ditempatkan 

16. Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka 

17. Mengungkapkan statistik tenaga kerja, mis. Penjualan per tenaga kerja 

18. Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut. 

19. Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja 
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20. Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain. 

21. Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja 

dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja; 

22. Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa 

depan perusahaan; 

24. Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah; 

25. Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja 

26. Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan 

27. Peningkatan kondisi kerja secara umum; 

28. Informasi re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja 

29. Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja 

Produk  

1. Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan, termasuk 

pengemasannya, 

2. Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk;   

3. Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki 

produk   

4. Pengungkapan bahwa produk memenuhi standard keselamatan; 

5. Membuat produk lebih aman untuk konsumen; 

6. Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan 

7. Pengungkapan peningkatan kebersihan/kesehatan dalam pengolahan 

dan penyiapan produk; 

8. Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan 

9. Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam 

penerimaan penghargaan   

10. Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat 

(Misalnya ISO 9000). 

Keterlibatan Masyarakat 

1. Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas 

masyarakat, pendidikan dan seni 

2. Tenaga kerja paruh waktu (part-time employment) dari 

mahasiswa/pelajar 

3. Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat; 
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4. Membantu riset medis; 

5. Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran 

seni 

6. Membiayai program beasiswa 

7. Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat; 

8. Mensponsori kampanye nasional; 

9. Mendukung pengembangan industri local   

Umum 

1. Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan 

dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.   

2. Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan 

selain yang disebutkan di atas 

Sumber :Edy Rismanda (2005)  

 

2. Gross Profit Margin 

Menurut Ksmir (2013:234), gross profit margin merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengetahui presentasi laba dari kegiatan usaha murni dari bank yang bersangkutan 

setelah dikurangi biaya-biaya. Menurut Hery (2015:231), gross profit margin merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. 

Rasio ini dihitung dengan menbagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor sendiri 

dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. 

Yang dimaksud dengan penjualan bersih disini adalah penjualan (tunai maupun kredit) 

dikurangi retur dan penyesuaian harga jual serta potongan penjualan. 

 

    
          

                
 

Sumber: Hery (2015:231) 

 

 

3. Return On Asset 

Menurut Hery (2015:230), return on asset merupakan rasio yang menunjukkan 

seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini 

digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan digunakan untuk 

mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana 

yang tertanam dalam total asset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap 

total asset. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian 

asset: 
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Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dua yakni: 

a. Data Kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat 

dihitung, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diharapkan berupa data 

laporan keuangan dan rasio keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dari periode 2011-2014. 

b. Data kualitatif yaitu data yang bukan dalam bentuk angaka-angka atau tidak dapat 

dihitung melainkan dalam bentuk kata-kata. Data yang digunkan verasal dari halaman 

website www.idx.co.id 

 

Teknik Penentuan Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan nilai yang mungkin, hasil pengukuran ataupun 

perhitungan, kualitatif ataupun kuantitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota 

kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Populasi yang  terdaftar 

dibursa efek indonesia periode 2011-2014 adalah 508 perusahaan. 

Tabel 3.2 

Jumlah Sampel Penelitian 

Keterangan  Jumlah 

Perusahaan 

Periode Penelitian 

(tahun) 

Jumlah 

Data 

Jumlah  perusahaa yang 

menjadi populasi penelitian 

127 4 508 

Jumlah Perusahaan yang tidak 

memenuhi kriteria sampel 

(103) 4 (412) 

Jumlah sampel penelitian 26 4 96 

Sumber: Indonesia Capital Market Directory 

 

2. Sampel 

 Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang dianggap dapat mewakili populasi 

tersebut. Adapun kriteria sampel yang digunakan adalah: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode  2011-

2014. 

2. Perusahaan  manufaktur menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut selama 

periode 2011-2014. 

3. Perusahaan manufaktur yang melakukan pengungkapan CSR dalam laporan tahunan 

secara berturut-turut selama periode 2011-2014. 

4. Perusahaan  manufaktur  yang mengalami laba selama periode 2011-2014 yang terdapat 

diBursa Efek Indonesia. 

5. Laporan keuangan disajikan dalam mata uang rupiah. 

6. Tanggal berakhirnya periode penyusunan laporan keuangan adalah 31 desember. 

 

http://www.idx.co.id/
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 Hasil Penelitian dan Pembaahasan 

Uji Statistik Deskriptif 

 Uji statistik deskriptif dilakukan guna memahami karakteristik variable penelitian dari 

segi nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi, maka dibawah ini disajikan 

data statistic deskriptif. 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah data yang dimasukkan sebanyak 96 data. 

Dengan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi sebagai berikut: 

1. Nilai perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 0,00, maksimum sebesar 21,00, 

nilai rata-rata sebesar 2,9991 dan nilai standar deviasi sebesar 3,88725. 

2. Corporate Social Responsibility memiliki nilai minimum sebesar nilai 0,01 

maksimum sebesar 0,42, nilai rata-rata sebesar 0,1032 dan nilai standar deviasi 

sebesar 0,08757. 

3. Gross Profit Margin memiliki nilai minimum sebesar 0,04, nilai maksimum sebesar 

0,68, nilai rata-rata sebesar 0,2703 dan nilai standar deviasi sebesar 0,15400. 

4. Return On Asset memiliki nilai minimum sebesar 0,0006, nilai maksimum sebesar 

0,4744, nilai rata-rata sebesar 0,121735 dan nilai standar deviasi sebesar 0,1173640. 

 

Normal Plot Sebelum Outlier 

 
Sumber: Data sekunder yang diolah SPSS versi 21.0 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CSR 96 .01 .42 .1032 .08757 

GPM 96 .04 .68 .2703 .15400 

ROA 96 .0006 .4744 .121735 .1173640 

PBV 96 .00 21.00 2.9991 3.88725 

Valid N (listwise) 96     
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Hasil Uji Kolmogrove Smirnov Sebelum Outlier 

         Sumber: Data sekunder yang diolah SPSS versi 21.0 

 

Hasil Statistik Deskriptif Sesudah Outlier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Sumber: Data sekunder yang diolah SPSS versi 21.0 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah data yang dimasukkan sebanyak 96 data. 

Dengan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi sebagai berikut: 

1. Nilai perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 0,00, maksimum sebesar 7,02 nilai 

rata-rata sebesar 1,9916 dan nilai standar deviasi sebesar 1,87160. 

2. Corporate Social Responsibility memiliki nilai minimum sebesar nilai 0,01 maksimum 

sebesar 0,42, nilai rata-rata sebesar 0,971 dan nilai standar deviasi sebesar 0,08765  

3. Gross Profit Margin memiliki nilai minimum sebesar 0,04, nilai maksimum sebesar 0,68, 

nilai rata-rata sebesar 0,2590 dan nilai standar deviasi sebesar 0,15447. 

4. Return On Asset memiliki nilai minimum sebesar 0,0006, nilai maksimum sebesar 

0,2670, nilai rata-rata sebesar 0,092312 dan nilai standar deviasi sebesar 0,0760855. 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 96 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation 2.73003309 

Most Extreme Differences 

Absolute .160 

Positive .160 

Negative -.135 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.569 

Asymp. Sig. (2-tailed) .015 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CSR 82 .01 .42 .0971 .08765 

GPM 82 .04 .68 .2590 .15447 

ROA 82 .0006 .2670 .092312 .0760855 

PBV 82 .00 7.02 1.9916 1.87160 

Valid N 

(listwise) 

82     
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Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

dependen dan variabel independen, keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pada 

prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal atau grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya.  

 Menurut Ghozali (2013), untuk menormalkan data dapat dilakukan dengan outlier. 

Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda 

jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim. Outlier dapat 

dilakukan dengan menentukan nilai batas yang akan dikategorikan sebagai outlier yaitu 

dengan cara mengkonversi nilai data ke dalam skor standardize atau yang biasa disebut Z-

Score. Setelah data yang dilihat tinggi atau rendah dihilangkan dari observasi. Data yang 

dihilangkan lebih dari -3,4 dan 3,4. Sehingga diperoleh hasil perhitungan data sesudah outlier 

menunjukkan penyebaran plot mengikuti garis diagonalnya dan dan dapat dikatakan data 

berdistribusi normal. 

Normal Plot Sesudah Outlier 

 
 

Sumber: Data sekunder yang diolah SPSS versi 21.0 
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 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Sesudah Outlier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji normalitas menunjukkan nilai Asymp.Sig.(2-tailed) 

0,756 > 0.05. Sehingga dapat disimpulkan H0 diterima yang berarti data berdistribusi normal. 

 

2.Uji Multikolinieritas 

 Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Hasil Uji Multikolinieritas 

a. Dependen Variabel : PBV 

Sumber: Data sekunder yang diolah SPSS versi 21.0 

  

Berdasarkan table  di atas diperoleh hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada 

variabel bebas yang memiliki nilai VIF > 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi sehingga persamaan regresi ini 

memenuhi syarat bebas multikolonieritas. 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 82 

Normal Parameters
a,b

 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

1.08738066 

Most Extreme Differences 

Absolute .074 

Positive .074 

Negative -.051 

Kolmogorov-Smirnov Z .673 

Asymp. Sig. (2-tailed) .756 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .397 .273    

CSR -8.738 1.631 -.409 .742 1.348 

GPM 1.877 .846 .155 .887 1.127 

ROA 21.193 1.975 .862 .672 1.489 
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3. Uji Heterokedastisitas 

 Hasil pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada grafik berikut ini: 

 
Sumber: Data sekunder yang diolah SPSS versi 21.0 

  

Dari grafik scatterplot di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola 

tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 Selain dengan melihat grafik scatterplot, juga dapat dilakukan dengan uji spearman’s 

rho. Hasil uji Spearman’s rho dengan bantuan SPSS 21 dapat dilihat dari tabel berikut: 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Sphearman Rho 

Correlations 

 CSR GPM ROA Unstandardized 

Residual 

Spearman's rho 

CSR 

Correlation 

Coefficient 

1.000 .193 .340
**

 .146 

Sig. (2-tailed) . .082 .002 .191 

N 82 82 82 82 

GPM 

Correlation 

Coefficient 

.193 1.000 .485
**

 .015 

Sig. (2-tailed) .082 . .000 .894 

N 82 82 82 82 

ROA 

Correlation 

Coefficient 

.340
**

 .485
**

 1.000 .010 

Sig. (2-tailed) .002 .000 . .931 

N 82 82 82 82 

Unstandardized Residual 

Correlation 

Coefficient 

.146 .015 .010 1.000 

Sig. (2-tailed) .191 .894 .931 . 

N 82 82 82 82 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas untuk variabel 

independen yaitu corporate social respnsibility (CSR) sebesar 0.191, gross profit margin 

(GPM) sebesar 0.894, return on asset (ROA) sebesar 0,931. Sehingga nilai probabilitas 

semua variabel independen menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0.05. Dengan ini dapat 

disimpulkan bahwa tidak ditemukan heteroskedastisitas pada model regresi. 

 

4  Uji Autokorelasi 

    Uji autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW) sebagai berikut 

(Trihendradi,2009:213): 

1. Jika nilai 1.65 < DW < 2.35 maka tidak terjadi autokorelasi 

2. Jika nilai 1.21 < DW 1.65 atau 2.35 < DW < 2.79 maka tidak dapat disimpulkan. 

3. Jika nilai DW < 1.21 atau DW > 2.79 maka terjadi autokorelasi. 

 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Durbin-Watson 2,126 berada diantara (1.21 < 

DW 1.65 atau 2.35 < DW < 2.79 maka tidak dapat disimpulkan sehingga persamaan regresi 

ini memenuhi syarat bebas autokorelasi. 

 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel 

independen yaitu CSR, GPM, ROA terhadap Nilai Perusahaan. Berikut adalah hasil regresi 

linier berganda: 

Hasil Uji Regresi Berganda 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .397 .273  

CSR -8.738 1.631 -.409 

GPM 1.877 .846 .155 

ROA 21.193 1.975 .862 

a. Dependen Variabel : PBV 

Sumber: Data sekunder yang diolah SPSS versi 21.0                  

 

          Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .814
a
 .662 .649 1.10809 2.177 

a. Predictors: (Constant), ROA, GPM, CSR 

b. Dependent Variable: PBV 
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Y=  -0,397 – 8,738 (X1) + 1,877(X2)  +21,193 (X3) 

Keterangan: 

1. Angka konstanta sebesar -0,397  menyatakan bahwa jika nilai corporate social 

responsibility, gross profit margin dan return on asset sama dengan nol, maka nilai 

perusahaan  sebesar -0,397.   

2. Jika corporate social responsibility meningkat 1 satuan, maka akan menurunkan nilai 

perusahaan sebesar -8,738 satuan dengan asumsi nilai koefisien regresi variabel 

independent lainnya konstan. 

3. Jika gross profit margin meningkat 1 satuan, maka akan menurunkan nilai perusahaan 

sebesar 1,877 dengan asumsi nilai koefisien regresi variabel independent lainnya 

konstan. 

4. Jika return on asset meningkat 1 satuan, maka akan menurunkan nilai perusahaan 

sebesar 21,193 dengan asumsi nilai koefisien regresi variabel independent lainnya  

konstan. 

 

Pengujian Hipotesis 

1. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji T) 

   Untuk mengetahui bahwa variabel independen yaitu corporate social responsibility 

(CSR), gross profit margin (GPM), return on asset (ROA) secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen nilai perusahaan  yaitu dengan tingkat 

signifikansi 5%, dengan derajat kebebasan df (n-k-1), dimana (n) merupakan jumlah 

observasi/sampel sedangkan (k) adalah jumlah variabel penelitian. Berikut hasil uji hipotesis 

secara parsial. 

Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial 

a. Dependen Variabel : PBV 

Sumber: Data sekunder yang diolah SPSS versi 21.0 

 

Dari table di atas diketahui bahwa variabel corporate social responsibility (CSR) 

memiliki nilai Thitung sebesar -5,358, dengan nilai Ttabel sebesar -2,02108 sehingga -

Thitung < -Ttabel dengan probabilitas signifikansi untuk variabel corporate social 

responsibility (CSR) sebesar 0,000 lebih besar dari taraf signifikansi 0.05. Maka Ho ditolak 

dan Ha diterima, yang berarti bahwa secara parsial corporate social responsibility (CSR) 

berpengaruh terhadap nilai Perusahaan. 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .397 .273  1.454 .150 

CSR -8.738 1.631 -.409 -5.358 .000 

GPM 1.877 .846 .155 2.219 .029 

ROA 21.193 1.975 .862 10.733 .000 
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Gross Profit Margin (GPM) memiliki nilai Thitung sebesar 2,219 dan nilai Ttabel 

sebesar 2.02108 sehingga nilai thitung > ttabel dengan probabilitas signifikansi untuk 

variabel gross profit margin (GPM) sebesar 0,029, dimana lebih besar dari nilai taraf 

signifikansi 0.05. Maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa gross profit margin 

(GPM) berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Return On Asset (ROA) memiliki nilai Thitung sebesar 10.733 dan nilai Ttabel 

sebesar 2,02108 sehingga nilai Thitung > Ttabel dengan probabilitas signifikansi untuk 

variabel return on asset (ROA) sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari nilai taraf signifikansi 

0.05. Maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa return on asset (ROA) 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

2. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

   Untuk mengetahui bahwa variabel independen yaitu corporate social responsibility 

(CSR), gross profit margin (GPM), return on asset (ROA)  secara simultan mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen yaitu nilai perusahaan.  Dengan criteria yang digunakan 

apabila probabilitas > 0.05 maka Ho diterima sedangkan apabila probabilitas < 0.05 maka Ho 

ditolak. Berikut ini adalah hasil pengujian secara simultan. 

 

Hasil Uji Secara Simultan 

                                                     ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 187.958 3 62.653 51.025 .000
b
 

Residual 95.774 78 1.228   

Total 283.732 81    

a. Dependent Variable: PBV 

b. Predictors: (Constant), ROA, GPM, CSR 

Sumber: Data sekunder yang diolah SPSS versi 21.0 

 

Dari uji ANOVA (Analysis of Varians) atau uji F, menunjukkan bahwa nilai Fhitung 

sebesar 51.025 dengan nilai Ftabel yaitu sebesar 2,83 pada tingkat kesalahan α = 5%. Dengan 

nilai df= (k-1) : (n-k), jumlah sampel sebesar 82 dengan jumlah variabel yaitu 4 , maka df = 

(4-1= 3 : 82-4= 78), sehingga Ftabel sebesar pada tingkat kepercayaan 95%. Maka didapat 

Fhitung > Ftabel, dimana 51.025 > 2,72 dengan signifikansi yaitu sebesar 0.000. Yang berarti 

bahwa variabel independen yaitu corporate social responsibility (CSR), gross profit margin 

(GPM), return on asset (ROA) mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) 

terhadap nilai perusahaan. 

 

Pengujian Koefisien Determinan (R2) 

Koefisien determinan (R2) berguna untuk mengetahui seberapa besar peran variabel 

independen (Pengungkapan corporate social responsibility, gross profit margin, return on 
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asset ) secara bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi terhadap variabel dependen 

yaitu nilai perusahaan. Berikut hasil pengujiannya. 

 

Hasil Uji Koefisien Determinan 

 

Dari table di atas dapat diketahui bahwa koefisien determinan sebesar 0.649 atau 

sebesar 64,9%. Hal ini berarti menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen 

yaitu corporate social responsibility (CSR), gross  profit margin (GPM), return on asset 

(ROA) terhadap variabel dependen yaitu nilai perusahaan sebesar 64,9%. Variansi variabel 

independen yang digunakan yaitu corporate social responsibility (CSR), gross  profit margin 

(GPM), return on asset (ROA) hanya mampu menjelaskan sebesar 64,9% variansi  variabel 

dependen yaitu nilai perusahaan. Sedangkan sisianya 35,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai    Perusahaan 

Brdasarkan hasil uji parsial variabel independen dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa corporate social responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dibursa efek Indonesia periode 2011-2014. Hal 

ini disebakan oleh semakin rendah pengungkapan corporate social responsibility maka 

semakin tinggi nilai perusahaan. Artinya bahwa investor tertarik untuk berinvestasi pada 

perusahaan yang tingkat pengungkapan tanggung jawab sosialnya tinggi. Pengaruh ini 

dijelaskan oleh teori stakeholder dan legitimasi. Teori legitimasi mendorong perusahaan 

menunjukkan tanggung jawabnya sebagai sebuah perusahaan yang baik dan peduli akan 

lingkungan dengan meningkatkan jumlah kegiatan sosial dan lingkungan yang memberikan 

ingatan baik terhadap masyarakat. Hal ini meciptakan kelangsungan usaha serta legitimasi 

dari masyarakat selaku konsumen ataupun investor. Sedangkan untuk teori stakeholder, 

sebuah perusahaan berusaha untuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak hanya 

beroperasi demi kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya 

yaitu masyarakat, tenaga kerja, supplier dan pihak lainnya.  

 

Pengaruh  Gross  Profit Margin terhadap Nilai Perusahaan 

Brdasarkan hasil uji parsial variabel independen dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa gross profit margin  berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar dibursa efek Indonesia periode 2011-2014. Hal ini 

disebakan oleh semakin tinggi gross profit margin maka semakin efisien nilai perusahaan 

tersebut dalam memanfaatkan nilai perusahaan. Artinya dimana kenaikkan gross profit 

margin akan menyebabkan nilai perusahaan semakin menurun. Maka dapa disimpulkan 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .814
a
 .662 .649 1.10809 
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Gross Profit Margin tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Gross Profit Margin 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas 

penjualan bersih.  

 

Pengaruh  Return On Asset terhadap Nilai Perusahaan 

Brdasarkan hasil uji parsial variabel independen dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa return on asset berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar dibursa efek Indonesia periode 2011-2014. Hal ini disebakan oleh 

semakin tinggi return on asset maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Artinya 

perusahaan akan meningkatkan kepercayaan investor untuk memiliki saham perusahaan 

dengan menaikkan nilai perusahaan. Maka dapat disimpulkan Return On Asset berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan. Return On Asset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa 

besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Hasil ini mendukung penelitian 

sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Ulupi (2007) yang menyatakan bahwa nilai 

perusahaan ditentukan oleh earning power dari aset perusahaan. Hasil yang positif 

menunjukkan bahwa semakin tinggi earning power maka semakin efisien perputaran asset 

dan atau semakin tinggi profit margin yang diperoleh oleh perusahaan. Hal ini berdampak 

pada peningkatan nilai perusahaan dalam hal ini return saham satu tahun kedepan. 

 

Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Gross  Profit Margin (GPM), Return On 

Asset (ROA) terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan hasil uji simultan, diketahui bahwa corporate social responsibility, gross 

profit margin, dan return on asset secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dia bursa efek Indonesia periode 2011-2014. Hal 

ini diperkuat dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,649, yang berarti corporate social 

responsibility tidak dipengaruhi oleh nilai perusahaan sedangkan gross profit margin dan 

return on asset dipengaruhi oleh nilai perusahaan sebesar 64,9%. Dengan demikian corporate 

social responsibility, gross profit margin dan return on asset dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menilai nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

bursa efek Indonesia periode 2011-2014. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

2. Gross Profit Margin (GPM)  berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

3. Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

4. Corporate Social Responsibility (CSR). Gross Profit Maegin (GPM) daReturn On Asset 

(ROA) secara simultan berpengaruh terhadap NIlai Perusahaan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2011-2014. 
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Saran Penelitian Selanjutnya 

1. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya populasi penelitian tidak hanya terfokus pada 

perusahaan manufaktur.  

2. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya unit pengamatan penelitian adalah laporan 

keberlanjutan perusahaan (Sustainability Report) karena lebih baik dalam 

mengungkapkan corporate social resposibility (CSR). 

3. Penelitian selanjutnya juga dapat menambah variabel lain selain variabel yang digunakan 

agar dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Reaksi Pasar, sehingga 

dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan.  
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