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ABSTRACT  

Nurhayati, 2017: The Influence of Corporate Social Responsibility (CSR) The 

Firm ValueWith ProfitabilityAsModeratingVariable 

Manufacturing Company Industrial Sector In Primary And 

Chemical Listed on the Indonesia Stock Exchange Year 2013-

2015. 

This research is meant to examine the influence of Corporate Social 

Responsibility (CSR) to firm value with profitability asmoderating variable in the 

manufacturing sector base and chemical industry listed in Indonesia Stock 

Exchange during the three years (2013-2015). This research usesquantitative 

approach. The populationin this researchis 60 companies manufacturing base and 

chemical industry sectors that have been and are still listed in the Indonesia Stock 

Exchange. Samples is collected by using purposive sampling methods and 

obtained a sample of 15 company. The hypothesistesting using Moderated 

Regression Analysis (MRA). The result of this research indicates that the 

Corporate Social Responsibility significant effect on firm value and profitability 

as moderating variable cannot influence the relation of Corporate Social 

Responsibility to the firm Value. 

 

Keywords: Firm Value (PBV), Corporate Social Responsibility (CSR) and  

 profitability (ROA). 

PENDAHULUAN 

 

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap suatu perusahaan 

yang berkaitan dengan harga saham. Suatu perusahaan dikatakan mempunyai nilai 

yang baik jika kinerja perusahaan juga baik. Semakin tinggi harga saham, maka 

semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi 



keinginanan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi 

menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Investor juga cenderung 

lebih tertarik menanamkan sahamnya pada perusahaan yang memiliki kinerja baik 

dalam meningkatkan nilai perusahaan (Debora, 2012). 

Corporate Social Responsibility dapat dipandang sebagai kewajiban dunia 

bisnis untuk menjadi akuntabel terhadap seluruh stakeholder, bukan hanya 

terhadap salah satu stakeholder saja. Jika perusahaan tidak memberikan 

akuntabilitas kepada seluruh stakeholder yang meliputi karyawan, pelanggan, 

komunitas, lingkungan lokal/global, pada akhirnya perusahaan tersebut akan 

dinilai buruk dan tidak akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Corporate 

Social Responsibility merupakan bentuk tanggungjawab perusahaan untuk 

memperbaiki masalah sosial dan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas 

operasional perusahaan, oleh sebab itu CSR sangat berperan untuk nilai 

perusahaan (Lestari dan Fidiana, 2015). 

Peran Corporate Social Responsibility dapat meningkatkan kinerja 

keuangan suatu perusahaan dimana para investor menanamkan modal pada 

perusahaan yang telah melakukuan kegiatan Corporate Social 

Responsibilitykarena perusahaan yang telah memberikan informasi mengenai 

aspek sosial lingkungan dan keuangan secara sekaligus tentu akan menggunakan 

aspek-aspek tersebut kedalam strategi dan operasional perusahaan, sehingga 

faktor-faktor yang mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dapat menjadi 

bahan masukkan dalam rangka pengambilan keputusan oleh investor. Oleh karena 

itu, perusahaan dapat menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR) 

sebagai salah satu keunggulan kompetitifnya (Putra, 2015). 

Hal ini terkait dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas (UU PT), yang disahkan pada 20 Juli 2007. Pasal 74 Undang-

Undang Perseroan Terbatas menyatakan : (1) Perseroan yang menjalankan 

kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkunga (TJSL). (2) TJSL 

merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai 

biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan 

keputusan dan kewajaran. (3) perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban 

dikenai saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(www.hukumonline.com). Dengan adanya ini, perusahaan khusunya perseroan 

terbatas yang bergerak dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam 

harus melaksanakan tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat. 

Beberapa penelitian yang meneliti mengenai pengaruh Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan 

profitabilitas sebagai variabel moderating telah banyak dilakukan, namun hasilnya 

tidak selalu sejalan atau konsisten. Seperti yang dilakukan oleh peneliti Handayani 

dan Andayani (2013) yang berjudul pengaruh Corporate Sosial Responsibility 

terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderating 

perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun (2009-2011) 

hasil peneliti ini menunjukkan hasil bahwa CSR berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, sedangkan profitabilitas sebagai variabel moderating tidak dapat 

mempengaruhi pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan. Sedangkan peneliti 

http://www.hukumonline.com/


Rosiana, at al (2013) yang berjudul pengaruh Corporate Sosial Responsibility 

terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel 

pemoderasiperusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode (2008-2012) 

hasil peneliti ini menunjukkan hasil bahwa CSR berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan, sedangkan profitabilitas sebagai variabel pemoderasi mempengaruhi 

pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh Corporate 

Social Responsibility terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai 

profitabilitas variabel moderating pada perusahaan manufaktur sektor industri 

dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Peneliti 

ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil yang akan diperoleh nantinya dapat 

mendekati hasil yang sama atau yang berbeda dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

Peneliti ini menggunakan perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang 

merupakan salah satu jenis perusahaan yang dimaksud dalam Undang-undang 

yaitu perusahaan yang berhubungan dengan sumber daya alam. Perusahaan 

industri dasar dan kimia yang merupakan perusahaan yang operasi utamanya 

memiliki dampak terhadap sumber daya alam serta dalam kegiatan dapat 

mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan apabila tujuan kegiatan 

operasionalnya hanya mementingkan keuntungan saja.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ini mengambil judul 

“Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan dengan 

Profitabilitas sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2013-2015)”.   
 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS 

 

Teori Stakeholders 

Stakeholeder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang 

memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat 

langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak 

memperhatikan stakeholder bukan tidak mungkin akan menemui protes dan 

dapat mengeliminasi legitimasi stakeholder.(Lestari dan Fidiana, 2015). 

Teori stakeholder merupakan teori yang menjelaskan bagaimana 

manajemen perusahaan memenuhi atau mengelola harapan para stakeholder. 

Teori stakeholder menekankan mengenai akuntabilitas organisasi jauh melebihi 

kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. Teori ini menyatakan bahwa 

organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang 

kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi dan diatas 

permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang 

diakui oleh stakeholders (Agustine, 2014). 

 

 

  



Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) 

Menurut Utami dan Prastiti (2011) mengatakan terdapat dua teori yang 

berhubungan dengan pengungkapan sosial perusahaan, yakni teori legitimasi dan 

agensi. Legitimacy theory secara esensial adalah teori yang berorientasi pada 

sistem, dalam hal ini organisasi atau perusahaan dipandang sebagai salah satu 

komponen dalam lingkungan sosial yang lebih besar. Toeri legitimasi 

menyediakan perspektif yang lebih komprehensif pada pengungkapan CSR. Teori 

ini secara eksplisit mengakui bahwa bisnis dibatasi oleh kontrak sosial yang 

menyebutkan bahwa perusahaan sepakat untuk menunjukkan berbagai aktivitas 

sosial perusahaan agar diterima masyarakat akan tujuan perusahaan yang pada 

akhirnya akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. 

Teori legitimasi merupakan suatu gagasan tentang kontrak sosial antara 

perusahaan dangan masyarakat menurut teori ini, untuk diterima oleh masyarakat, 

perusahaan harus mengungkapkan aktivitas sosial perusahaan sehingga akan 

menjamin kelangsungan hidup perusahaan (Reverte, 2009). 

 

Teori Sinyal (Signaling Theory) 

Signaling theory atau teori sinyal merupakan teori yang membahas 

mengenai dorongan perusahaan untuk mengungkapkan informasi kepada pihak 

eksternal. Dorongan tersebut disebabkan karena terjadinya asimetri informasi 

antar manajemen dengan pihak eksternal. Asimetri informasi terjadi jika 

manajemen tidak menyampaikan semua informasi yang diperoleh secara penuh 

sehingga mempengaruhi nilai perusahaan yang terefleksi pada perubahan harga 

saham karena pasar akan merespon informasi yang ada sebagai sinyal. Oleh sebab 

itu, semua informasi perusahaan, baik itu informasi keuangan maupun non 

keuangan harus diungkapkan oleh perusahaan. Salah satu informasi tersebut 

adalah tentang aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan 

perusahaan, yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Perusahaaan 

mengungkapkan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan harapan dapat 

meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan (Rustiarini,2010). 

 

Nilai Perusahaan 

 Tujuan utama seorang manajer adalah untuk memaksimalkan nilai saham 

perusahaannya. Nilai tersebut dapat dilihat melalui perkembangan harga saham 

(Common Stock) perusahaan di pasar (Suryanti, 2014). Nilai perusahaan dalam 

penelitian ini didefenisikan sebagai nilai saham. Seperti yang diungkapkan oleh 

Handriyani dan Andayani (2013), karena nilai perusahaan dapat memberikan 

kemakmuran pemegan saham secara maksimalapabila harga saham perusahaan 

meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi kemakmuran 

pemegang saham. Untuk mencapai nilai perusahaan umum-nya para pemodal 

menyerahkan pengelolaannya kepada para profesional. 

Nilai perusahaan (firm value) akan tercemin dari harga sahamnya, apabila 

harga saham tinggi berarti saham tersebut akan diminati oleh investor, dan dengan 

permintaan saham yang menarik menyebabkannilai perusahaan juga akan 



meningkat. Dengan semakin baiknya nilai perusahaan, maka tingkat kepercayaan 

para pemegang saham juga akan semakin tinggi, sehingga mereka akan 

menanamkan dananya keperusahaan, yang mana dalam hal ini dana tersebut akan 

dijadikan oleh perusahaan sebagai modal untuk membiayai kegiatan operasional. 

(Debora, 2012). 

Menurut Gulton et al, (2013), nilai perusahaan (Company Value) 

merupakan sebuah nilai yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar 

“Tingkat Kepentingan” sebuah perusahaan dilihat dari sudut pandang beberapa 

pihak seperti para investor yang mengaitkan nilai sebuah perusahaan dari harga 

sahamnya. Memaksimalkan nilai perusahaan sama dengan memaksimalkan harga 

saham dan itu juga yang diinginkan pemilik perusahaan karena nilai perusahaan 

yang tinggi mengindikasikan kemakmuran pemegang saham yang tinggi. 
 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate Social responsibility (CSR) merupakan tanggungjawab sebuah 

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

kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk 

perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan 

termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan 

pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma 

perilaku internasional (Suharto, 2010).  

Corporate Social Responsibility (CSR) menurut McWilliams dan Siegal 

dalam (Agustine, 2014) didefenisikan sebagai aksi yang muncul sebagai lanjutan 

dari tindakan sosial, melebihi kepentingan perusahaan dan yang diwajibkan oleh 

hukum. Corporate Social Responsibility sebagai konsep akuntansi yang baru 

adalah transparansi pengungkapkan sosial atas kegiatan atau aktivitas sosial yang 

dilakukan oleh perusahaan, dimana transparansi informasi yang diungkapkan 

tidak hanya berupa informasi keuangan perusahaan saja, tetapi perusahaan juga 

diharapkan mengungkapkan informasi mengenai dampak-dampak sosial dan 

lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan. 

Menurut Agoes (2011), Corporate Social Responsibility merupakan 

komitmen bisnis untuk secara terus menerus berperilaku etis dan berkontribusi 

dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan 

keluarganya, masyarakat lokal, serta masyarakat luar pada umumnya. Walaupun 

sudah banyak perusahaan yang menyadari pentingnya untuk menjalankan 

Corporate Social Respnsibility, namun masih ada juga yang berkeberatan untuk 

menjalankannya. Bahkan diantara mereka yang setuju agar perusahaan 

menjalankan Corporate Social Responsibility, masih terdapat perbedaan dalam 

memaknai tingkat keterlibatan perusahaan dalam menjalankan program Corporate 

Social Responsibility. 

 

Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas 

dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial perusahaan 

kepada pemengan saham. Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas 



perusahaan maka semakin besar pula pengungkapan informasi sosial perusahaan. 

Rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas menujukkan keberhasilan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang layak untuk dibagi kepada 

pemegang saham adalah keuntungan setelah bunga dan pajak. Semakin besar 

keuntungan yang diporoleh semakin besar kemampuan perusahaan untuk 

membayar dividennya. Dengan demikian, pengukuran profitabilitas dari suatu 

perusahaan akan menunjukkan tingkat efektifitas kenerja perusahaan secara 

menyeluruh dan secara tidak langsung investor jangka panjang akan sangat 

berkepentingan dalam keputusan investasinya (Kusumadilaga, 2010). 

Profitabilitas merupakan faktor yang mendapat perhatian penting karena 

untuk dapat melangsungkan hidup suatu perusahaan harus berada dalam kondisi 

yang menguntungkan agar investor yang sudah menanamkan modalnya di 

perusahaan tersebut tidak menarik modalnya kembali dan investot yang belum 

menanamkan modalnya pada perusahaan akan tertarik untuk menanamkan modal 

pada perusahaan yang bersangkutan (Putra dan Made 2015). 

 

Kerangka Pemkiran 

 Dengan meggunakan variabel tersebut, maka diduga Corporate Social 

Responsibility dan nilai perusahaan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas 

sebagai variabel moderating. Berdasarkan landasan toeri diatas, maka dapat 

dikembangkan kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan 

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan antara lain didalam 

laporan yang disebut SustainabilityReporting (laporan berkelanjutan). CSR dapat 

menjadi berkelanjutan apabila program yang dibuat oleh suatu perusahaan benar-

benar merupakan komitmen bersama dari segenap unsur yang ada di dalam 

perusahaan itu sendiri. Tentunya tanpa adanya komitmen dan dukungan dengan 

penuh antusias dari karyawan akan menjadikan program-program tersebut 

bagaikan program penembusan dosadari pemegang saham belaka. Dengan 

melibatkan karyawan secara intensif, maka nilai dari program-program tersebut 

Variabel Moderating Profitabilitas 

( X2) 

Variabel Independen 

Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

(X1) 

Variabel Dependen Nilai 

Perusahaan 

(Y) 



akan memberikan arti tersendiri yang sangat besar bagi perusahaan (Suryani, 

2014). 

Nilai perusahaan akan terjamin tumbuh secara berkelanjutan (sustainable) 

apabila perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup 

karena keberlanjutan merupakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan 

ekonomi, lingkungan dan masyarakat. Dimensi tersebut terdapat di dalam 

penerapan Corporate Social Responsibility yang dilakukan perusahaan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban dan kepedulian terhadap lingkungan di sekitar 

perusahaan(Suryani, 2014). 

Penelitian Rosiana et al, (2013) menemukan bahwa pengungkapan CSR 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kusumadilaga (2010), mangatakan 

bahwa dengan pengungkapan CSR dapat meningkatkan harga saham perusahaan 

yang nantinya akan meningkatkan nilai perusahaan. 

H1: Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di 

BEI tahun 2013-2015. 

 

Pengaruh Profitabilitas sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan 

antara Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan 

Pelaksanaan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan berkaitan 

erat dengan profitabilitas perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada perusahaan-

perusahaan yang menjalankan dan mengungkapkan aktivitas CSR. Perusahaan 

perusahaan yang dapat menjalankan dan mengungkapkan aktivitas CSR dengan 

baik dapat meningkatkan reputasinya serta dapat mengurangi biaya atas 

kemungkinan tuntutan atau protes yang akan terjadi, sehingga profitabilitas 

perusahaan dapat meningkat (Putra dan Made 2015). 

Menurut Kusumadilaga (2010) semakin tinggi tingkat profitabilitas 

perusahaan maka semakin besar pula pengungkapan informasi sosial yang 

dilakukan oleh perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa CSR akan 

meningkatkan nilai perusahaan pada saat profitabilitas perusahaan meningkat. 

Hasil penelitian yang dilakukan Handriyani dan Andayani (2013), 

menemukan bahwa profitabilitas sebagai variabel moderating yang diukur dengan 

Return on Asset (ROA) tidak dapat mempengaruhi hubungan pengungkapan CSR 

terhadap nilai perusahaan.  

H2 : Profitabilitas sebagai variabel moderating dapat berpengaruh atau 

memperkuat Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar dan kimiayang terdaftar di BEI tahun 

2013-2015 
METODOLOGI PENELITIAN 

Variabel Dependen 

Nilai Perusahaan  

Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio Price Book 

Value.PBV merupakan salah satu rasio pasar modal, yaitu rasio yang menunjukkan 

informasi penting suatu perusahaan yang diungkapkan antara harga saham 

terhadap nilai bukunya, dimana nilai buku dihitung sebagai hasil bagi dari ekuitas 



pemegang saham dengan jumlah saham yang beredar. Rasio ini menunjukkan 

seberapa jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan relatif 

terhadap jumlah modal yang di investasikan, sehingga semakin tinggi rasio PBV 

menunjukkan semakin berhasilnya perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang 

saham (Sandrawati, 2016). 

untuk mengukur Price to Book Value (PBV) adalah sebagai berikut : 

    
                      

                    
 

Dimana nilai buku per lembar saham menunjukkan aktiva bersih  (Net 

Asset) yang dimiliki oleh pemengang saham dengan memiliki suatu lembar 

saham. Adanya asumsi aktiva bersih sama dengan total ekuitas pemegang saham, 

maka nilai buku perlembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah 

saham yang beredar, sehingga nilai buku perlembar saham dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

           
             

                    
 

 

Variabel Independen  

Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility memiliki beberapa fokus item 

pengungkapan yang sesuai dan tercatum didalam GRI (Global Reporting 

Intiative). Adapun indikator pengungkapan corporate social responsibility 

berdasarkan GRI ialah sebagai berikut: 

1. Indikator Kinerja Ekonomi (economic performance indicator), terdiri dari 

9 item. 

2. Indikator Kinerja Lingkungan (environment performance indicator), 

terdiri dari 30 item. 

3. Indikator Kinerja Sosial (social performance indicator), terdiri dari 40 

item, 

 

Rumus yang digunakan untuk menghitung Corporate Social 

Responsibility ialah dengan menggunakan Corporate Social Responsibility 

Index(CSRI) seperti berikut ini: 

      
    

  
 

Dimana : 

CSRIj = indeks pengungkapan Corporate Social Responsibility 

index perusahaan j 

Nj = jumlah item pengungkapan CSR yang dipenuhi oleh 

perusahaan (79 item) 

xij = jumlah semua item pengungkapan CSR, 1 = 

diungkapkan, 0 = item tidak diungkapkan. 

 



Variabel Moderating 

Profitabilitas  

Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula 

jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam 

total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti 

semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana 

yang tertanam dalam total aset (Hery, 2016: 193).  

Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil 

pengambilan asset : 

    
                         

           
 

   

Sumber : Hery (2016:193) 

 

Teknik Penentuan Populasi dan Sampel 

Menurut Ghozali (2008:72), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2013-2015. 

Menurut Ghozali (2008:73), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karekteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilansampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Purposive sampling 

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan sesuatu (Ghozali 2008:78). 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa 

kriteria tertentu, yaitu terdiri dari: (1). Perusahaan manufaktur sektor industri 

dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut 

selama tahun 2013-2015 secara terus menerus. (2). Perusahaan manufaktur sektor 

industri dasar dan kimia yang menerbitkan laporan keuangan dalam annual report 

(laporan tahunan) secara lengkap selama tahun 2013-2015. (3). Perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang mengungkapkan CSR dalam 

laporan tahunan secara berturut-turut selama tahun 2013-2015. (4). Perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang mengalami laba selama tahun 

2013-2015. (5). Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang 

rupiah selama tahun 2013-2015. 

 
Metode Analisis 

Analisis Statistik Deskriptif 

 Menurut Ghozali (2013:19) statistik deskriptif adalah statistik yang 

memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata, standar 

deviasi, maksimum, dan minimum dari sampel penelitian statistik deskriptif 



digunakan untuk mengambarkan sampel. Statistik deskriptif digunakan untuk 

mengetahui tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), nilai 

perusahaan dan profitabilitas sebagai variabel moderating pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengukuran yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, nilai maximum, mean, dan 

standar deviasi. 

 
Uji Asumsi Klasik  

Uji Normalitas 

 Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah sebaran data yang ada 

terdistribusi secara normal atau tidak. Data dapat dikatakan berdistribusi normal 

jika signifikan untuk variabel yang dianalisis memiliki nilai signifikan (P-value) 

lebih besar dari 0,05 (5%). Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan 

pula dengan mengunakan salah satu uji statistik non-parametrik Kolmogorov-

Smirnov (K-S). (Ghozali, 2013:160-164). Uji K-S dilakukan dengan membuat 

hipotesis. 

Ho = Data residual berdistribusi normal 

Ha = Data residual tidak berdistribusi normal. 

 
Uji Multikolinieritas  

 Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antar variabel independen. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam regresi dengan melihat 

nilai tolerance dan variance inflation factors (VIF). Apabila nilai tolerance 

kurang dari 10% dan nilai VIF di atas 10, maka diperkirakan terjadi 

multikolinieritas (Ghozali, 2013:105-106). Dasar pengambilan keputusannya ialah 

: 

a. Apabila VIF > 10 maka persamaan regresi terdapat multikolinieritas 

b. Apabila VIF < 10 maka persamaan regresi tidak terdapat 

multikolinieritas 

 

Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi kesamaan varians dari residual pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2013:139). Apabila nilai signifikannya di atas 0,05, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
 

Uji Autokerelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 sebelumnya (Santoso, 2015:192). Panduan mengenai 



angka D-W (Durbin-Watson) untuk mendeteksi autokorelasi bisa dilihat pada 

tabel D-W, yang bisa dilihat pada buku statistik yang relevan. Namun demikian, 

secara umum bisa diambil patokan : 

1. Angka D-W  di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

2. Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi. 

3. Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 
 

Moderated Regression Analysis 

 Untuk melakukan pengujian terhadap variabel moderating dalam penelitan 

ini menggunakan metode analisis Moderated Regression Analysis (MRA). 

Moderated Regression Analysis (MRA) adalah metode yang menggunakan 

pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan 

dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderating (Ghozali, 2013:229). 

Untuk menggunakan MRA dengan satu variabel independen dan satu 

variabel moderating, maka harus dilakukan dua kali persamaan regresi dimana 

regresi pertama dilakukan tanpa menambahkan variabel moderating. Sedangkan 

regresi ke dua dilakukan dengan menambahkan variabel moderating tersebut. 

Kedua persamaa regresi tersebut ialah sebagai berikut : 

Y = α + β1X1 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X1.X2 +  ε 

Dimana : 

Y = Nilai Perusahaan (PBV) 

α = Konstanta 

β1-β3 = Koefesien Regresi Variabel Independen 

X1 = Corporate Social Responsibilty (CSR) 

X2 = Profitabilitas (ROA) 

X1X2 = Interaksi antara CSR dengan Profitabilitas  

ε = Standard Error 

Dari dua persamaan diatas maka akan dapat hasil yang berbeda yang akan 

memberikan jawaban apakah pada persamaan kedua dengan menambahkan 

variabel moderating dapat menambah pengaruh antara Corporate Social 

Responsibiliity(CSR) terhadap nilai perusahaan. 
 

Uji Hipotesis 1 

Model regresi untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

uji t (parsial) dan uji f (sirmultan). Ada dua jenis koefesiensi regresi yang dapat 

dilakukan pengujian yaitu uji-t dan uji-f. 

1. Uji T 
Uji parsial digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t juga 

disebut dengan uji signifikansi individual (Ghozasli, 2013:178). Untuk 

pengambilan keputusan menolak atau menerima hipotesis nol sebagai berikut: 

1. Apabila nilai signifikan t>0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak 

(koefesien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial 



variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Apabila nilai signifikan t<0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima 

(koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel 

independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

Uji ini dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Jika thitung<ttabel,atau – thitung > -ttabel maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

b. Jika thitung>ttabel,atau – thitung < -ttabel maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

 

2. Koefesien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinan (R2) bertujuan untuk mengukur kemampuan 

seberapa besar persentase variasi variabel bebas pada model regresi linier 

berganda dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Dengan demikian, pengujian 

ini dapat bahwa variabel-variabel independen yang dapat mewakili keseluruhan 

variabel-variabel independen lainnya dalam mempengaruhi variabel dependen, 

dan besarnya pengaruh yang ditunjukkan dalam persentase (Ghozali, 2013:177). 

 

Uji Hipotesis 2 

Uji hipotesi 2 dilakukan bertujuan untuk menguji apakah variabel 

moderatig dalam penelitian ini dapat berpengaruh atau tidak berpengaruh. Uji ini 

menggunakan metode Analisis Regresi Moderasi (Moderating Regression 

Analysis). Analisis Regresi Moderasi digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel moderating dalam penelitian ini akan memperkuat atau memperlemah 

hubungan variabel independen dan dependen. MRA merupakan aplikasi khusus 

regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur 

interaksi perkalian dua atau lebih variabel independen (Wijaya, 2016). 

Variabel perkalian antara Corporate Social Responsibility (X1) dan 

Profitabilitas (X2) merupakan variabel moderating oleh karena menggambarkan 

pengaruh moderating variabel Profitabilitas (X2) terhadap hubungan Corporate 

Social Responsibilityi (X1) terhadap Nilai Perusahaan (Y). Dalam penelitian ini 

akan digunakan uji MRA, hipotesis diterima jika variabel moderating mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen  

1. Uji T 

Uji signifikan nilai t (uji parsial) digunakan untuk menguji apakah 

variabel moderasi (interaksi antara X1 dan X2 ) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen (Wijaya, 2016). Hipotesi yang akan diuji 

ialah sebagai berikut: 

H0 : Variabel Moderating (Interaksi antara Profitabilitas dan Corporate 

Social Responsibility) tidak berpengaruh terhadapa variabel dependen. 

Ha  : Variabel Moderating (Interaksi antara Profitabilitas dan Corporate 

Social Responsibility) berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 Uji ini dilakukan dengan membandingkan t-hitung dangan t-tabel 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Jika thitung<ttabel,atau – thitung > -ttabel maka H0 diterima dan Ha ditolak. 



b. Jika thitung>ttabel,atau – thitung < -ttabel maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

 

2. Uji F 

Uji F dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara 

bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2013:177). Hipotesis yang akan diuji ialah sebagai berikut: 

1. Apabila nilai signifikan t>0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak 

(koefesien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial 

variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Apabila nilai signifikan t<0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima 

(koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel 

independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

Uji ini dengan membandingkan signifikan F-hitung dengan F-tabel 

dengan ketentuan: 

a. Jika F-hitung > F-tabel, maka Ha dan Ho  ditolak untuk α = 5% 

b. Jika F-hitung < F-tabel, maka Ha dan Ho  diterima untuk α = 5% 

3. Uji Koefisian Determinasi 
Koefisien determinan (R2) bertujuan untuk mengukur kemampuan 

seberapa besar persentase variasi variabel bebas pada model regresi linier 

berganda dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Dengan demikian, pengujian 

ini dapat bahwa variabel-variabel independen yang dapat mewakili keseluruhan 

variabel-variabel independen lainnya dalam mempengaruhi variabel dependen, 

dan besarnya pengaruh yang ditunjukkan dalam persentase (Ghozali, 2013:177). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Unit Analisis  

 Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2013-2015. Pemilihan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan 

menggunakan metode Purposive Sampling dengan beberapa kriteria yang telah 

ditentukan yang tertulis di bab sebelumnya.  
 

Hasil Penelitian 

Statistik Deskriptif 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Nilai Perusahaan 45 ,05 5,67 1,6160 1,45729 

ROA 45 ,01 ,27 ,0871 ,06416 

CSR 45 ,10 ,70 ,2624 ,11829 

Valid N (listwise) 45     



Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS versi 22.0 (2017) 

 Dari penguji deskriptif statistik yang tersaji pada tabel 4.3 dapat diketahui 

bahwa jumlah sampel adalah 45. Selain itu dapat diketahui bahwa Price to Book 

Value (PBV) sebagai proksi dari nilai perusahaan (Y) ialah 1,6160 atau 161,6%. 

Dengan nilai minimum sebesar 0,05 atau 5% dan nilai maksimum sebesar 5,67 atau 

567%  sedangkan nilai standar deviasi adalah sebesar 1,45729.  

 Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan variabel independen (X1) 

memiliki rata-rata 0,2624 atau 26,24% dari kriteria pengungkapan yang telah 

ditetapkan. Rentang nilai pengungkapan CSR berkisar antara 0,10 hingga 0,70 

dengan kata lain, nilai minimum sebesar 0,10 atau 10% dan nilai maksimum 

sebesar 0,70 atau 70% serta nilai standar deviasi sebesar 0,11829.  

 Sedangkan Profitabilitas yang diproksikan dengan  Return on Asset (ROA) 

sebagai variabel moderating (X2) memiliki rata-rata sebesar 0,0871 atau 8,71%. Hal 

ini menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang mampu menghasilkan laba 

bersih hingga 0,0871 atau sebesar 8,71% dari total aset yang dimiliki. 

Nilaiprofitabilitas minimum diperoleh sebesar 0,01 atau 1% dan nilai maksimum 

sebesar 0,27 atau 27%  serta nilai standar deviasi sebesar 0,6416. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Berikut ini hasil uji normalitas yang tertuang dalam tabel yang sudah 

ditransformasikan kedalam model double-log: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas Model 1 dan 2 (double-log) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 MODEL 1 MODEL 2 

N 45 45 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 ,0000000 

Std. 

Deviation 
,86493990 ,78191837 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,095 ,082 

Positive ,073 ,082 

Negative -,095 -,072 

Test Statistic ,095 ,082 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 ,200
c,d

 

 Sumber : Data Sekunder yang diolah oleh SPSS versi 22.0 (2017) 

 Pada tabel 4.5 kedua model regresi sudah terdistribusi secara normal. Hal 

ini ditunjukkan dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 oleh karena itu kedua 

model regresi sudah memenuhi asumsi normalitas dan dapat digunakan dalam 

pengujian regresi linier berganda. 

 

Uji Multikolinieritas 

Berikut ini hasil uji multikolinieritas tertuang dalam tabel yang sudah 

ditransformasikan ke dalam model double-log: 



 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinieritas Model 1 (double-log) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2,108 ,495  4,261 ,000   

LNCSR 1,463 ,336 ,552 4,347 ,000 1,000 1,000 
a. Dependent Variable: LNNP 

 Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS versi 22.0 (2017) 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinieritas Model 2 (double-log) 

Coefficients
a
 

                           

Model 

Unstandardize

d Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constat) 2,688 ,058  46,152 ,000   

LNCSR ,844 ,038 ,319 22,160 ,000 ,866 1,154 

LNROA ,524 ,016 ,468 32,592 ,000 ,870 1,150 

LNCSR*

LNROA 
1,003 ,018 ,757 55,893 ,000 ,979 1,021 

a. Dependent Variable: LNNP 

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS Versi 22.0 (2017) 

Berdasarkan hasil output pada tabel 4.6 dan 4.7 dapat dilihat bahwa 

variabel independen dalam kedua model memiliki nilai VIF 10. Oleh karena itu, 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam kedua 

model regresi tersebut. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Berikut ini adalah uji heteroskedastisitas tertuang dalam tabel yang sudah 

ditransformasikan ke dalam model double-log: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 1 (double-log) 

Correlations 

 LNCSR 

Unstandardi

zed Residual 

Spearman's rho LNCSR Correlation 

Coefficient 
1,000 ,060 

Sig. (2-tailed) . ,694 

N 45 45 



Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 
,060 1,000 

Sig. (2-tailed) ,694 . 

N 45 45 

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS versi 22.0 (2017) 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Heterokedastisitas Model 2 (double-log) 

Correlations 

 

LN 

ROA 

LN 

CSR 

ROA 

CSR 

Unstandardi

zed Residual 

Spearman's 

rho 

LNROA Correlation 

Coefficient 1,000 ,378
*
 

-

,896
*

*
 

-,021 

Sig. (2-

tailed) 
. ,011 ,000 ,889 

N 45 45 45 45 

LNCSR Correlation 

Coefficient ,378
*
 1,000 

-

,704
*

*
 

,098 

Sig. (2-

tailed) 
,011 . ,000 ,520 

N 45 45 45 45 

LNROA* 

LNCSR 

Correlation 

Coefficient 

-

,896
*

*
 

-

,704
*

*
 

1,000 -,025 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 . ,872 

N 45 45 45 45 

Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 
-,021 ,098 -,025 1,000 

Sig. (2-

tailed) 
,889 ,520 ,872 . 

N 45 45 45 45 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS versi 22.0 (2017) 

Dari tabel 4.8 dan 4.9 diketahui bahwa nilai sig (2-tailed) variabel bebas 

terhadap unstandardized residual statistik lebih 0,05. Maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ditemukan heteroskedastisitas. 

 

 

 

 

 



Uji Autokorelasi 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Autokorelasi Model 1 Dengan Durbin-Watson Test (double-log) 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,552
a
 ,305 ,289 ,87494 1,467 

a. Predictors: (Constant), LNCSR 
b. Dependent Variable: LNNP 

 Sumber: Data sekunder yang diolah SPSS versi 22.0 (2017) 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Autokorelasi Model 2 Dengan Durbin-Watson Test (doubl-log) 

 

 

 

S

u

m

b

er : Data sekunder yang diolah SPSS versi 22.0 (2017) 

 Dari tabel 4.10 dan 4.11 dapat diketahui bahwa nilai DW (Durbin-Watson) 

pada kedua model masing-masing ialah sebesar 1,467 dan 1,363. Nilai tersebut 

terletak diantara -2 sampai +2, maka hal ini berarti model regresi tidak terdapat 

masalah autokorelasi. 

 

Moderated Regression Analysis 

 . Berdasarkan perumusan masalah dan hipotesis yang telah ditentukan 

maka didapat hasil pengolahan data dengan program SPSS sebagai berikut: 

 

Tabel 4.12 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana(double-log) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,108 ,495  4,261 ,000 

LNCSR 1,463 ,336 ,552 4,347 ,000 
a. Dependent Variable: LNNP 

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS versi 22.0 (2017) 

Berdasarkan hasil penguji secara statistik yang ditunjukkan dalm tabel 

4.12 diatas, maka persamaa regresi linier sederhana yang dibentuk pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

Y = α + β1X1 +ε 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,666
a
 ,444 ,403 ,80178 1,363 

a. Predictors: (Constant), LNCSR*LNROA, LNCSR, LNROA 

b. Dependent Variable: LNNP 



Y = 2,108 + 1,463X1 + ε 

Nilai konstanta sebesar 2,108 berarti bahwa jika nilai variabel bebas yaitu 

Corporate Social Responsibility (X1) sama dengan nol, maka nilai perusahaan (Y) 

adalah sebesar 2,108. Koefisien regresi pengungkapam Corporate Social 

Responsibility (X1) sebesar 1,463 berarti bahwa jika pengungkapan Corporate 

Social Responsibilty (X1) bertambah 1 kali, maka nilai perusahaan (Y) akan 

meningkat sebesar 1,463 persen. Koefisien bernilai positif artinya terjadi 

hubungan positif antara pengungkapan Corporate Social Responsibility dengan 

nilai perusahaan. Semakin naik pengungkapan Corporate Social Responsibility 

semakin meningkat juga nilai perusahaan. 

Dalam mengkali hipotesis kedua dilakukan dengan uji Moderated 

Regression Anaylsis (MRA), dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Moderated Regression Analysis(double-log) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,349 1,653  ,816 ,419 

LNCSR ,059 1,193 ,022 ,049 ,961 

LNROA -,229 ,725 -,205 -,317 ,753 

LNROA*

LNCSR 
-,460 ,499 -,821 -,921 ,363 

a. Dependent Variable: LNNP 

 Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS versi 22.0 (2017) 

 Berdasarkan tabel 4.13 Diatas maka diperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut: 

 Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X1.X2 + ε 

 Y = 1,349 + 0,059X1 – 0,229X2 - 0,460M 

 Pernyataan diatas mempunyai makna sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta 1,349 memiliki arti apabila pengungkapan CSR, 

profitabilitas, hubungan antara pengungkapan Corporate Social 

Responsibility dengan profitabilitas konstan, maka nilai perusahaan akan 

meningkat sebesar 1,349 peren. 

2. X1 mewakili koefisien CSR sebesar 0,059 bahwa setiap penambahan 

pengungkapan CSR 1, maka akan menambah nilai perushaan sebesar 

0,059. 

3. X2 mewakili koefisien profitabilitas sebesar -0,229 bahwa setiap 

penambahan profitabilitas 1, maka akan mengurangi nilai perusahaan 

sebesar 0,229. 

4. M mewakili koefisien moderasi (interaksi antara Corporate Social 

Responsibility dan Profitabilitas ) sebesar -0,460 bahwa setiap 

penambahan interaksi CSR dan profitabilitas 1, maka akan mengurangi 

nilai perusahaan sebesar 0,460. 

 



Uji Hipotesis 1 

1. Uji  T 

  Untuk mengetahui bahwa variabel independen yaitu Corporate Social 

Responsiblity (CSR) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen yaitu Nilai Perusahaan dengan tingkat signifikan 5% dengan 

derajat df (n-k-1), dimana (n) merupakan jumlah observasi/sampel sedangkan (k) 

adalah jumlah variabel penelitian. Berikut hasil uji hipotesis secara parsial. 

 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Hipotesis 1 Secara Parsial (double-log) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,108 ,495  4,261 ,000 

LNCSR 1,463 ,336 ,552 4,347 ,000 
a. Dependent Variable: LNNP 

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS versi 22.0 (2017) 

 Dari tabel 4.14 diketahui bahwa variabel CSR memiliki nilai thitung sebesar 

4,347 dengan nilai ttabel sebesar 2,0180 sehingga thitung > ttabel dengan signifikansi 

untuk variabel CSR sebesar 0,000 lebih kecildari taraf signifikansi 0,05. Maka Ho 

ditolak dan H1 diterima, sehingga disimpulkan bahwa Corporate Social 

Responsibility (CSR) berpengaruh Nilai Perusahaan.  

2. Koefisien Determinasi (R
2
) 

  Koefisien determinasi (R
2
) berguna untuk mengetahui seberapa besar 

peran variabel independen dan modarating secara bersama-sama menjelaskan 

perubahan yang terjadi terhadap variabel dependen. Berikut hasil pengujiannya:  

 

Tabel 4.15 

Hasil Uji  Hipotesis 1 Koefisien Determinasi(double-log) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,552
a
 ,305 ,289 ,87494 

a. Predictors: (Constant), LNCSR 

       Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS versi 22.0 (2017) 

 Dari tabel 4.15 dapat diketahui bahwa koefesien determinasi sebesar 

0,289. Hal ini berarti menunjukan bahwa persentase pengaruh variabel 

independen yaitu Corporate Social Responsibility terhadap variabel dependen 

yaitu Nilai Perusahaan (LnNP) sebesar 28,9%. Sedangkan sisanya 71,1% 

dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam 

penelitian ini. 

 

 



Uji Hipotesis 2 

 Uji hipotesis 2 dilakukan bertujuan untuk menguji apakah variabel 

moderating dalam penelitian ini dapat berpengaruh atau tidak berpengaruh. Uji ini 

menggunakan metode Analisis Regresi Moderasi (Moderating Regression 

Analysis).  

1. Uji T 

 Uji t digunakan untuk menguji apakah Profitabilitas memoderating 

hubungan antara Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan. 

Hipotesis untuk uji t adalah sebagai berikut: 

Ho : Variabel moderasi (Interaksi antara Profitabilitas dan Corporate Social 

Responsibility) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen  

Ha : Variabel moderasi (Interaksi antara Profitabilitas dan Corporate Social 

Responsibility) berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Hipotesis 2 Secara Parsial (double-log) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,349 1,653  ,816 ,419 

LNCSR ,059 1,193 ,022 ,049 ,961 

LNROA -,229 ,725 -,205 -,317 ,753 

LNROA*

LNCSR 
-,460 ,499 -,821 -,921 ,363 

a. Dependent Variable: LNNP 

 Sumber : Data sekunder yang dioalh SPSS versi 22.0 (2017) 

Dari tabel 4.16 diketahui bahwa Profitabilitas memiliki nilai thitung sebesar 

-0,317 dan nilai ttabel sebesar -2,0180 sehingga nilai -thitung> -ttabel dengan 

probabilitas signifikansi untuk variabel Profitabilitas sebesar 0,753 dimana lebih 

besar dari nilai taraf signifikan 0,05. Maka Ho tidak dapat ditolak dan H2 ditolak, 

yang berarti bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 

Variabel moderasi (interaksi antara Profitabilitas dan CSR) memiliki nilai 

thitungsebesar -0,921 dengan nilai ttabelsebesar -2,0180 sehingga -thitung> -ttabel 

dengan probabilitas signifikansi untuk variabel moderasi sebesar 0,363 lebih besar 

dari taraf signifikansi 0,05. Maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti bahwa 

secara parsial variabel moderasi interaksi antara profitabilitas dan CSRtidak 

berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 

 

 

 

 

 

 



2. Uji F 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Hipotesis 2 Secara Simultan (double-log) 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 21,023 3 7,008 10,901 ,000

b
 

Residual 26,357 41 ,643   

Total 47,380 44    
a. Dependent Variable: LNNP 
a. Predictors: (Constant), LNROA*LNCSR, LNCSR, LNROA 

Sumber : Data yang diolah SPSS versi 22.0 (2017) 

Berdasarkan tabel 4.17 menunjukan bahwa nilai Fhitung sebesar 10,901 

dengan nilai Ftabel sebesar 3,22 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan 

demikian dapat diketahui Fhitung > Ftabel (10,091>3,22) dengan signifikansi 0,000 < 

0,05 yang menunjukkan secara serentak variabel Corporate Social Responsibility 

(CSR) dan ROA sebagai variabel moderating berpengaruh serentak terhadap Nilai 

Perusahaan.  

 

3. Koefisien Determinasi  

 Koefisien determinasi (R
2
) berguna untuk mengetahui seberapa besar 

peran variabel independen dan modarating secara bersama-sama menjelaskan 

perubahan yang terjadi terhadap variabel dependen. Berikut hasil pengujiannya:  

 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Hipotesis 2 Koefesien Determinasi (double-log) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,666
a
 ,444 ,403 ,80178 

a. Predictors: (Constant),LN ROA*LNCSR, LNCSR, LNROA 

  Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS versi 22.0 (2017) 

 Dari tabel 4.18 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi sebesar 0,403. 

Hal ini berarti menunjukan bahwa persentase pengaruh variabel independen yaitu 

Corporate Social Responsibility dan Profitabilitas serta variabel moderasi 

(Interaksi antara Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility) terhadap 

variabel dependen yaitu Nilai Perusahaan (LnNP) sebesar 40,3 %. Sedangkan 

sisanya 59,7 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini.  

 

Pembahasan  

Pengaruh Corporate Social Responsibility Tehadap Nilai Perusahaan 

 Berdasarkan hasil uji parsial dari pengujian hipotesis satu (tanpa 

moderating) dengan menggunakan uji regresi menunjukkan bahwa Corporate 

Social Responsibility(CSR) berpengaruh terhadap Nilai perusahaan pada 



perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2013-2015. Pada hipotesis satu nilai thitung sebesar 4,347 

dengan nilai ttabel sebesar 2,0180 sehingga thitung > ttabel dengan signifikansi untuk 

variabel CSR sebesar 0,000 lebih kecildari taraf signifikansi 0,05. Maka Ho 

ditolak, dan H1 diterima sehingga disimpulkan bahwa Corporate Social 

Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini sesuai 

dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan bukan hanya 

beroperasi untuk kepentingan perusahaan itu sendiri namun harus memberikan 

manfaat bagi stakeholder-nya yaitu masyarakat, tenaga kerja, supplier dan pihak 

lainnya. Hasil ini didukung oleh Rosiana et al, (2013) menemukan bahwa 

Pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

 

PengaruhProfitabilitas sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan 

antara Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan 

 

Berdasarkan hasil uji parsial dari pengujian hipotesis dua (dengan variabel 

moderating) dengan menggunakan uji regresi menunjukkan bahwa variabel 

moderating (interkasi antara CSR dan profitabilitas) tidak berpengaruh terhadap 

Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Variabel moderasi 

(interaksi antara profitabilitas dan CSR) memiliki nilai thitungsebesar -0,921 dengan 

nilai ttabelsebesar -2,0180 sehingga -thitung> -ttabel dengan probabilitas signifikansi 

untuk variabel moderasi sebesar 0,363 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. 

Maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak, yang berarti bahwa variabel 

profitabilitas sebagai variabel moderating tidak dapat mempengaruhi hubungan 

CSR dengan nilai perusahaan. Hasil ini didukung oleh Handriyani dan Andayani 

(2013), menemukan bahwa profitabilitassebagai variabel moderating yang diukur 

dengan Return on Asset (ROA) tidak dapat mempengaruhi hubungan 

pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan.  

Hasil penelitian ini tidak mendungkung teori yang menyatakan bahwa 

semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar 

pengungkapan informasi sosial yang dilakukan oleh perusahaan sehingga akan 

meningkatkan nilai perusahaan. Tidak berpengaruhya profitabilitas di dalam 

hubungan antara Corporate Social Responsibiity (CSR) dan nilai perusahaan 

antara lain disebabakan oleh banyaknya perusahaan manufaktur yang tergolong 

perusahaan ekonomis, yaitu perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi 

namun anggaran CSR nya rendah. Jadi sebesar apapun tingkat profitabilitas 

perusahaan tidak dapat mempengaruhi hubungan antara CSR dan nilai perusahaan 

(Kusumadilaga,2010.



KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan  

 Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai 

Variabel Moderating pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan 

Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. 

Berdasarkan analisis data yang dapat disimpulkan bahwa : 

1. Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan pada Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. 

2. Profitabilitas sebagai variabel moderating tidak dapat mempengaruhi 

Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Nilai Perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. 

Saran 

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan pada 

penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini 

agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:  

1. Bagi peneliti selanjutnya  

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan populasi, 

sebaiknya unit pengamatan penelitian adalah laporan berkelanjutan 

perusahaan (Sustainability Report) karena lebih baik dalam 

mengungkapkan Corporate Social Responsibility (CSR) serta 

menambahkan variabel lain selain variabel yang digunakan agar dapat 

mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Nilai Perusahaan, 

sehingga dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan. 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan setiap perusahaan dapat meningkatkan kinerja baik keuangan 

maupun sosial dalam hal untuk meningkatkan citra perusahaan. Terlebih 

dalam pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) harus lebih 

luas. 
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