


s

9t5\V\ pengaruh good corporate governance, corporate

SOCIAL RESPONSIBILITY, DAN KINERJA KEUANGAN

i TERHADAP NILAI PERUSAHAAN

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek

Indonesia Tahun 2011-2012)

i
Skripsi Oleh :

Rafiqa Ayu Ramadhandini 
01101403081 

Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih 
Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

FAKULTAS EKONOMI 
(2014)



LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSIF

Pengaruh Kinerja Keuangan, Good Corporate Governance (GCG), dan 
Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), terhadap Nilai

Perusahaan.

r
\

(Studi Empiris terhadap Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi 
yarjg Terdaftar di BEI Tahun 2011-2012)

Disusun Oleh:

: Rafiqa Ayu Ramadhandini 
: 01101403081 
: Ekonomi 
: Akuntansi 
: Teori Akuntansi

Nama Mahasiswa 
NIM 
Fakultas 
Jurusan 
Bidang Kajian

*■>

Disetujui Untuk Digunakan Dalam Ujian Komprehensif.

n*

Tanggal Persetujuan:

Dosen Pembimbing

Tanggal:

Ketua n
Dr. Inten Vylutia, S.E., M.Acc., Ak 
NIP : 196505261994032002

Tanggal:

Anggota 1 (p’
Hj. RinaTjartdrakirana, S.E., M.M., Ak 
NIP: 196503111992032002

aa Mei 2oiM



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, CORPORATE 
SOCIAL RESPONSIBILITY, DAN KINERJA KEUANGAN 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2011 - 2012)

Disusun Oleh:

: Rafiqa Ayu Ramadhandini 

:01101403081

Nama

NIM
: EkonomiFakultas

Jurusan 

Bidang Kajian
: Akuntansi
: Teori Akuntansi

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 16 Juni 2014 dan telah 

memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif 

Palembang, 16 Juni 2014

Ketua Anggota Anggota
/

Dr. Inten Mufca. S.E.. M.Acc.. Ak
NIP. 196945261994032002

Hj. Rina Tiandrakirana. S.E.. M.M.. Ak Arvanto. S.E. M.Ti. Ak.
NIP. 1974081420011210003NIP. 196500111992032002

Mengetahui, 
Ketua Jurusai

Ahmad Subekif SE.. MM.. Ak
NIP.196508161995121001

iii



SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama 
NIM 
Fakultas
Bidang Kajian: Teori Akuntansi 
Jurusan : Akuntansi

: Rafiqa Ayu Ramadhandini 
:01101403081 
: Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang beijudul:

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, CORPORATE SOCIAL

RESPONSIBILITY, DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI

PERUSAHAAN

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek

Indonesia Tahun 2011 - 2012)

Adalah benar karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya 
orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan 
saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan 
gelar kesarjanaan.

Palembang, Juni 2014 
Pembuat Pernyataan,METERAI 

TEMPEL
'".•'c
7F35F«bF655425196

ENAM W»U RUriAJ l

Rafiga Ayu Ramadhandini 
NIM. 01101403081

iv



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbiralamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas 

segala rahmat dan hidayah yang telah dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi tugas akhir dan syarat mencapai gelar 

Sarjana Ekonomi (SI) Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini beijudul “Pengaruh Kinerja Keuangan, Good Corporate 

Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan” studi 

empiris pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi pengaruh kinerja keuangan, GCG dan CSR terhadap nilai 

perusahaan. Hasil penelitian ini adalah kinerja keuangan, komisaris independen 

dan kepemilikan manajerial memliki pengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan, sedangkan variabel kepemilikan institusional, komite audit dan CSR 

tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Akhirnya dengan kerendahan hati, dan keterbatasan ilmu pengetahuan dan 

pengalaman, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka 

dari itu semua saran dan komentar yang bersifat membangun dari semua pihak, 

dengan senang hati penulis terima. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi 

pihak-pihak yang memerlukannya dan dapat menambah khasanah pengetahuan.

Palembang, Juni 2014

Rafiqa Ayu Ramadhandini

v



MOTTO

“Kamu tidak akan memperoleh kebaikan (yang sempurna) seingga kami menafkahi 
sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka 

sesungguhnya Allah mengetahuinya”
(Q.S. Aali Imran : 92)

“Sungguh bersama kesukaran pasti ada kemudahan; Dan bersama kesukaran pasti ada 
kemudahan. Karena itu, bila selesai suatu tugas, mulailah tugas yang lain dengan 

sungguh-sungguh. Hanya kepada Tuhanmu hendaknya kau berharap”
(Q.S. Asy Syarh : 5 - 8)

“Sebagaimana hal nya kehidupan, tidak ada yang mudah di dalam dunia pendidikan”
(Mata Najwa)

“Jangan patah semangat walau apapun yang terjadi, jika kita menyerah habislah sudah!”
(Top Ittiphat)

“Nol adalah awal dari segalanya, tidak ada yang bisa dicapai jika kita tidak memulainya
dari nol”

(Shinichi Kudo)

Karya ini penulis persembahkan untuk:

□ Allah SWT
□ Junjunganku Nabi Muhammad SA W
□ Mami, Papi, dan Kedua Kakakku
□ Keluarga Besarku...
□ Settuia Sahabat dan teman-teman.,,
□ Almamater...
□ Angkatan 2010

vi



UCAPAN TERIMA KASIH

AlhamdulillahirabbiPalamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat 

dau hidayah yang telah dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna 

memenuhi tugas akhir dan syarat mencapai gelar Saijana Ekonomi Universitas Sriwijaya.
Penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dari berbagai pihak. 

Untuk itu dengan segala hormat, ketulusan hati dan rasa syukur pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang mendukung hingga 

terselesaikannya skripsi ini, yaitu:
1. Ibu Prof. Dr. Badia Perizade, MBA, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Ahmad Subeki, SE., MM., Ak. Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Inten Mutia, S.E., M.Acc., Ak. Dan Ibu Rina Tjandra Kirana, S.E., M.Si., Ak. 

Pembimbing Skripsi yang telah memberikan petunjuk, saran serta nasihat dalam 

menyusun skripsi ini dan selama berada dalam Fakultas
5. Bapak Aryanto, S.E, M.Ti, Ak. Selaku anggota ujian komprehensif.
6. Ibu Relasari, SJE., M.Si., Ak pembimbing akademik yang telah memberikan banyak 

masukan dan nasihat sejak awal hingga akhir perkuliahan.
7. Semua Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama 

penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus 

Palembang.

8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus 

Palembang.

9. Kedua orang tua saya tercinta, Mami dan Papi, terima kasih untuk segalanya, yang 

tiada hentinya memotivasi ananda untuk segera menyelesaikan skripsi ini, yang selalu 

membesarkan hati ananda untuk selalu sabar dan doa yang tulus yang tiada pernah

vii



ternilai dengan apapun. Semoga Allah meridhoi setiap langkah Mami dan Papi di 

dunia dan di akhirat. Amin
10. Kak Obby, kak Widy, kak Dendy dan kak Wulan, terimakasih atas dukungannya 

selama ini.
11. Oom Eric, Tante Yus, Oom Rachman, Tante Ida, Tante Azizah, dan seluruh keluarga 

besarku.
12. Jalu, Putri, Ines, Icha, sahabatku sejak kecil, walaupun jauh kalian tetap mendukung 

saya hingga skripsi ini selesai.
13. Mumun, kojem, curaik, jupe, nyaik, bari, riki bawang, dan seluruh sahabatku semasa 

SMA terimakasih atas dukungannya.
14. My Partner In Crime sahabat terbaikku, Dwi Wintari, Widya Winata, Afdhy 

Prabowo, Muhammad Redho, Ikbal Fadil Akbar,
15. Saudara-saudara di HMJA dan Drumband Tarantula
16. Seluruh partner keija di Cakrawala Enterprise, (kak fajri, kak septian, melti, kak sakti, 

kak rio, kak harvey dkk)
17. Sahabat Almamaterku, khususnya sahabat-sahabat Akuntansi kelas B tahun 2010 

Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang
18. Semua pihak yang selama ini turut membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung yang berkaitan dengan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baiknya dan memberikan berkah kepada kita
semua, Amin. 

Wassalamualaikum wr.wb.

Penulis,

Rafiaa Ayu RamadhandiVii
NIM. 01101403081

viii



ABSTRAK

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, CORPORATESOCIAL 
RESPONSIB1LITY, DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI

PERUSAHAAN
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Tahun 2011-2012)

Oleh:

Rafiqa Ayu Ramadhandini 
Dr. Inten Mutia, S.E., MAcc., Ak 

Hj. Rina Tjandrakiraua, S.E., MLM., Ak

Nilai perusahaan merupakan cerminan perusahaan yang tergambar dari harga 
sahamnya, namun nilai perusahaan tidak hanya terbentuk dari permintaan dan 
penawaran saham yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai pasar saham di 
Indonesia. Nilai perusahaan juga dapat di bentuk melalui kinerja keuangan yang dicapai 
perusahaan salah satunya dengan pencerminan kinerja keuangan melalui Return On 
Equity (ROE). Return On Equity (ROE) adalah merupakan salah satu indikator penting 
yang sering digunakan oleh investor untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan 
sebelum melakukan investasi. Selain itu, nilai perusahaan dapat juga terbentuk dengan 
adanya tata kelola perushaan yang baik (Good Corporate Governance) yang tentunya 
akan membentuk nilai perusahaan di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur sektor industri 
barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2011 dan 2012 masing-masing sebanyak 
16 perusahaan dan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Dari beberapa 
hipotesis yang diajukan penulis, hanya ada tiga faktor yang mempengaruhi nilai 
perusahaan yaitu, kinerja keuangan, dan dua unsur Good Corporate Governance yaitu 
kepemilikan institusional dan komisaris independen. Berdasarkan hasil pengolahan data 
yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa kinerja keuangan, kepemilikan manajemen, 
dan komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, 
sedangkan kepemilikan institusional, komite audit dan pengungkapan CSR tidak 
memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Kata kunci: Good Corporate Governance, Corporate Sociat Responsibility, IS026000, 
Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan
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ABSTRACT
INFLUENCE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE, CORPORATESOCIAL 

RESPONSIBILITY, FINANCIAL PERFORMANCE 
TOWARDS THEFIRM VALUE

(Empirical Study on Manufacturing Companies Lisied on the Indonesian 
Stock Exchange Year 2011-2012)

by:

Rafiqa Ayu Rainadhandini 
Dr. Inten Mutia, S.E., M.Acc., Ak 

Hj. Rina Tjandrakirana, S.E., M.M., Ak

Value of the company is a reflection of the company that is reflected from the stock 
price, but the firm value not only made up of demand cmd supply of shares carried out in the 
Indonesia Stock Exchange ( BEI) as the stock market in Indonesia. The firm value can also 
forms of financial performance achieved through the company, one of them is by a reflection of 
flnancial performance through the Return On Equity (ROE). Return on Equity (ROE) is one of 
the imporlant indicators which is often used by investors to assess the level ofprofltability of the 
company before making an investment. In addition, the value of the company can also be 
formed in the presence ofgood corporate governance (GCG) which would establish the value of 
the company in the community.

This study used a sample of companies manufacturing consumer goods industry sectors 
listed on BEI in 2011 and 2012, respectively, as much as 16 companies and using regression 
analysis techniques. From several hypothesis that the aulhor proposed, there are only three 
faclors that affect the value of the company ie; financial performance, and the two elements of 
GCG that is institutional ownership and independent commissioner. Based on the results of 
data processing that has been done. the results showed that the performance of flnancial 
ownership management, and the independent commissioners have a signiflcant effect on 
corporate value, while Institutional ownership, audit committees and disclosure of CSR has no 
effect on firm value.

Keywords: GCG, Corporate Social Responsibilify, ISO 26000, Financial Performance and 
Firm Value
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan banyaknya perusahaan yang berkembang, kita dituntut untuk 

mengetahui apa itu perusahaan. Perusahaan adalah suatu badan usaha, yang 

memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama adalah mencapai keuntungan 

maksimal atau laba yang sebesar-besarnya. Tujuan perusahaan yang kedua adalah 

ingin memakmurkan pemilik perusahaan atau para pemilik saham. Sedangkan 

tujuan perusahaan yang ketiga adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang

tercermin pada harga sahamnya. Ketiga tujuan perusahaan tersebut sebenarnya

secara substansial tidak banyak berbeda. Hanya saja penekanan yang ingin dicapai

oleh masing-masing perusahaan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

(Martono & Haijito Agus, 2005)

Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai

kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga kewajiban yang bersifat 

etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana 

yang tidak boleh dilakukan seperti. Seperti pada perusahaan manufaktur, 

perusahaan harus memperhatikan lingkungan sekitar pabrik, kesejahteraan 

masyarakat di lingkungan pabrik, dan lingkungan alam di sekitar pabrik yang

1



harus dijaga. Bukan hanya memanfaatkan saja, tetapi juga memberi manfaat 

terhadap lingkungan sekitar pabrik. (Syaputra 2011).

Perusahaan memiliki nilai yang diberikan oleh masyarakat luas, baik atas 

kinerjanya, prestasinya, maupun atas pengelolaan manajemennya, 

perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kemakmuran bagi para pemegang 

saham, sehingga para pemegang saham akan menginvestasikan modalnya kepada 

perusahaan tersebut. (Haruman, 2008).

Beberapa tahun terakhir banyak perusahaan semakin menyadari 

pentingnya menerapkan program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai 

bagian dari strategi bisnisnya, hal ini sejalan dengan penelitian Yuniasih; 

Wirakusuma (2007) serta penelitian Basamalah & Jermias (2005) menunjukkan 

bahwa salah satu alasan manajemen melakukan pelaporan sosial adalah untuk 

alasan strategis.

Jadi, selain memiliki kineija keuangan yang baik perusahaan juga

Nilai

diharapkan memiliki tata kelola atau manajemen yang baik, karena dengan

mencapai nilai perusahaan yang baik akan secara tidak langsung meningkatkan

kinerja keuangan perusahaan, dalam hal ini profitabilitas dan ROE (return of 

equity). Serta bisa meningkatkan angka investasi dalam perusahaan tersebut.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian terdahulu yakni penelitian 

yang dilakukan oleh Chairul Amri dan Untara (2011) dengan mengubah kriteria 

penilaian Corporate Social Resposibility berdasarkan pengaplikasian prinsip- 

prinsip IS026000 dalam kegiatan operasional perusahaan. Penelitian ini akan 

memfokuskan pembahasan ke arah pengaruh antara kineja keuangan, Struktur
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Good Corporate Governance (GCG), pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan pada seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2012. Data penelitian ini 

menggunakan data seluruh perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI.

Pemilihan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sebagai 

objek dalam penelitian ini karena perusahaan-perusahaan manufaktur merupakan 

perusahaan yang menerapkan high technology dan menggunakan professional 

Service dalam sistematika keijanya Dan juga karena perusahaan manufaktur

notabenenya adalah perusahaan pabrikan yang memanfaatkan lingkungan

sekitarnya, baik untuk pengambilan bahan baku, maupun pembuangan limbah,

oleh karena itu, perusahaan harus bertanggungjawab atas kegiatannya. Penekanan

terhadap tanggungjawab perusahaan, mengarah pada tuntutan akan

pertanggungajawaban perusahaan baik terhadap lingkungan di dalam perusahaan, 

maupun lingkungan diluar perusahaan. Kondisi inilah yang mendorong 

International Organization for Standarizations (ISO) untuk mengembangkan 

standar tanggungjawab sosial IS026000 sebagai jaminan pertanggungjawaban 

suatu perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian yang beijudul “PENGARUH KINERJA KEUANGAN, GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE (GCG), DAN PENGUNGKAPAN 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN”
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1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan dari latar belakang diatas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh kinerja keuangan, 

Good Corporaie Governance dan pengungkapan Corporate Social 

Resposibility terhadap nilai perusahaan?

penerapan

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi:

Pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan.1.

Pengaruh Good Corporaie Governance dan pengungkapan Corporate2.

Social Responsibitily terhadap nilai perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi perusahaan, dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang

pentingnya kinerja keuangan, manajemen baik, sertayang

pertanggungjawaban sosial perusahaan yang diungkapkan sebagai

pertimbangan dalam pembuatan kebijaksanaan perusahaan untuk lebih

meningkatkan kepeduliannya pada lingkungan sosial.

Bagi investor, akan memberikan informasi dalam mempertimbangkan 

faktor-faktor selain rasio keuangan yang perlu dipertimbangkan dalam 

memilih perusahaan yang akan ditanami investasi.

2.
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Bagi masyarakat, akan meningkatkan kesadaran akan hak-hak sebagai 

warga yang berada di sekitar perusahaan untuk mengawasi aktivitas 

perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan tetap bertanggung jawab 

terhadap lingkungan sekitarnya.

Bagi lembaga- lembaga pembuat peraturan/ standar, hasil penelitian ini 

dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas 

standar dan peraturan yang sudah ada.

3.

4.

Sistematika Penulisan Skripsi1.5.

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari :

BABI PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran secara menyeluruh mengenai isi

penelitian dan gambaran permasalahan dalam penelitian ini. Bab

ini berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan

dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori serta penelitian terdahulu 

berkaitan dengan topik atau masalah yang diteliti. Dalam bab ini 

dijelaskan kerangka pemikiran yang melandasi timbulnya hipotesis 

penelitian. Di dalam kerangka pemikiran tersebut, dijelaskan juga 

mengenai variabel bebas dan variabel tereikat dari penelitian ini.
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METODE PENELITIANBAB III

Bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber

data, variabel-variabel dalam penelitian, metode pengumpulan data

serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANBAB IV

Bab ini berisi analisi data menggunakan analisi linier berganda,

analisis deskriptif analitik dan menguji seluruh hipotesis hingga

dapat diketahui hubungan dari variabel yang telah diteliti.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup dari skripsi ini yang menguraikan

kesimpulan dari bab IV dan saran-saran yang sekiranya bermanfaat

bagi peneliti selanjutnya.
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BABU

STUDI PUSTAKA

2.1. LANDASAN TEORI

2.1.1. Teori Agensi (Agency Theory)

Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang 

memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang 

wewenang (agensi) yaitu manajer. Sejarah Teori Agensi ini mengacu kepada 

pemenuhan tujuan utama dari manajemen keuangan yaitu memaksimalkan 

kekayaan pemegang saham. Maksimalisasi kekayaan ini dilakukan oleh 

manajemen yang disebut sebagai agent. Agency Theory memandang manajemen 

sebagai pihak yang tidak mendapat kepercayaan untuk bertindak dengan baik bagi 

kepentingan publik maupun shareholders (Tricker, 1984 dalam amalia dan Adrian 

2007). Ketidakmampuan atau keengganan manajemen untuk meningkatkan 

kekayaan pemegang saham menimbulkan apa yang disebut masalah keagenan 

(agency problem). Agency problem timbul karena orang cenderung untuk 

mementingkan dirinya sendiri dan munculnya konflik ketika beberapa 

kepentingan bertemu dalam suatu aktivitas bersama. Konflik kepentingan 

mendasari adanya biaya keagenan, dengan asumsi rasionalitas ekonomi dimana

menenma

orang akan memenuhi kepentingannya terlebih dahulu sebelum pemenuhan

kepentingan orang lain.
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Demikian juga halnya dalam hubungan prinsipal dan agen. Prinsipal 

termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterahkan dirinya dengan 

profitabilitas yang selalu meningkat, sedangkan agen 

memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya. Dalam 

kontrak antara manajer dan para pemegang saham maka manajer dilihat sebagai 

agen dan para pemegang saham dilihat sebagai prinsipal. Agen sebagai pengelola 

kekayaan perusahaan, menyusun laporan keuangan sebagai sarana akuntabilitas 

agen kepada prinsipal.

Menurut Sutedi (2011), inti dari hubungan keagenan adalah adanya 

pemisahan antara kepemilikan (principal/invesior) dan pengendalian 

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

kewenangan kepada agen, dalam hal ini manajer untuk mengelola kekayaan

termotivasi untuk

investor. Investor mempunyai harapan bahwa dengan mendelegasikan wewenang

pengelolaan tersebut, mereka akan memperoleh keuntungan semaksimal mungkin

dengan dikelolanya perusahaan oleh agents.

Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang menghadapi biaya kontrak dan 

biaya pengawasan yang rendah cenderung akan melaporkan laba bersih rendah 

atau dengan kata lain akan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan 

manajemen (salah satunya biaya yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan di

Kemudian, sebagai wujud pertanggungjawaban, manajer 

sebagai agen akan berusaha memenuhi seluruh keinginan pihak prinsipal, dalam 

hal ini adalah pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial perusahaan.

mata masyarakat).
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Dalam rangka memahami kinerja keuangan maka digunakanlah dasar 

perspektif hubungan keagenan. Jensen dan Meckling menyatakan bahwa 

hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer dengan investor. 

Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan 

agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya 

keagenan. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab secara moral untuk 

mengoptimalkan keuntungan para pemilik dengan memperoleh kompensasi 

dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda 

didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau 

mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Ali, 2002).

Penelitian Eisenhardt yang dikutip dalam Darmawati (2005) menggunakan 

tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu: (1) 

manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri, (2) manusia memiliki daya 

pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang, dan (3) manusia selalu 

menghindari resiko.

Sebagai pengelola perusahaan, manajer perusahaan tentu akan lebih 

banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan 

datang dibandingkan pemegang saham. Oleh karena itu manajer sudah seharusnya 

selalu memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal 

yang dapat diberikan oleh manajer yakni melalui pengungkapan informasi 

akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hal yang 

sangat penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok ini 

berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Ali, 2002).

sesuai
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informasi akan memicuAdanya ketidakseimbangan penguasaan 

munculnya kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi. Dengan adanya 

asimetri informasi antara manajemen dengan pemilik akan memberi kesempatan 

kepada manajer untuk melakukan manajemen laba sehingga akan menyesatkan 

pemegang saham mengenai kinerja ekonomi perusahaan.

Penilaian kinerja keuangan merupakan konsep yang didasarkan pada teori

keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan 

kepada para investor bahwa mereka akan menerima retum atas dana yang telah

mereka investasikan.

Kinerja Keuangan sangat berkaitan dengan bagaimana membuat para 

investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin

bahwa manajer tidak akan menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam

proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan modal yang telah

ditanamkan oleh investor. Selain itu kinerja keuangan juga berkaitan dengan

bagaimana para investor mengontrol para manajer. Dengan kata lain yakni

penilaian kinerja keuangan diharapkan akan dapat berfungsi untuk menekan atau

menurunkan biaya keagenan.

2.1.2. Teori Legitimacy

Teori legitimacy menyatakan bahwa suatu nilai organisasi hanya bisa bertahan 

apabila masyarakat di mana dia berada merasa bahwa organisasi beroperasi 

berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem yang dimiliki oleh
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masyarakat. Organisasi mungkin menghadapi ancaman terhadap legitimacy nya. 

Menurut Deegan (2004), teori legitimacy menegaskan bahwa perusahaan terus 

berupaya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan 

yang ada dalam masyarakat atau lingkungan di mana perusahaan berada, di mana 

mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas mereka (perusahaan) diterima

norma

oleh pihak luar sebagai suatu yang “sah”.

Lindblom menyatakan bahwa suatu organisasi mungkin menerapkan 

empat persegi legitimacy ketika menghadapi ancaman legitimacy. Oleh karena itu 

untuk menghadapi kegagalan kinerja perusahaan(seperti kecelakaan serius atau

skandal keuangan), organisasi mungkin:

Mencoba untuk mendidik stakeholder-nya tentang tujuan organisasi untuka.

meningkatkan kineijanya.

b. Mencoba untuk mengubah persepsi stakeholder terhadap suatu kejadian

(tetapi tidak merubah kineija aktual organisasi).

Memanipulasi perhatian dari masalah yang menjadi perhatian (meng- 

konsentrasikan terhadap beberapa aktivitas positif yang tidak berhubungan 

dengan kegagalan).

Mencoba untuk mengubah ekspektasi eksternal dengan kinerjanya.

Teori legitimasi dalam bentuk umum memberikan pandangan yang 

penting terhadap praktik pengungkapan sosial perusahaan, kebanyakan inisiatif 

utama pengungkapan sosial perusahaan bisa ditelusuri pada satu atau lebih strategi 

legitimasi yang disarankan oleh Lindbolm. Sebagai misal kecenderungan

c.

d.

umum

11

I



bagi pengungkapan sosial perusahaan untuk menekankan pada poin positif bagi 

perilaku organisasi dibandingkan dengan elemen yang negatif.

2.1.3. Good Corporate Governance (GCG)

Menurut komite Cadbury, Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip 

yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan 

antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam 

pertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya, dan stakeholder 

pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, 

Manajer, Pemagang Saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan 

perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu. Daniri, 2005 dalam Kahiatu

i

memberikan

(2006)

GCG ini didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem dan proses

yang digunakan oleh perusahaan guna memberikan nilai tambah kepada

pemegang saham secara terusmenerus dalam jangka panjang, dengan tetap

memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan dan

norma yang berlaku. (Arafat, 2011)

Berdasarkan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia

yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Good

Corporate Governance memiliki lima prinsip yaitu :

Transparancy (transparansi), untuk menjaga objektivitas dalam1.

menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi relevan
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dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku 

kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan 

juga masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi 

juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan.

perusahaan

mempertanggungjawabkan kinerjannya secara transparan dan wajar. 

Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai 

dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan 

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. 

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai

harus dapat(akuntabilitas),Accountability2.

kinerja yang berkesinambungan.

Responsibility (Tanggungjawab), perusahaan harus mematuhi peraturan3.

perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap

masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan

usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good

corporate govemance.

Independency (independen), untuk melancarkan pelaksanaan Good 

Corporate Govemance, perusahaan harus dikelola secara independen 

sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan 

dapat dipengaruhi oleh pihak lain.

Fairness (kewajaran), dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus 

senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

4.

5.

13



(Monks dikutip dalam Kaihatu, 2006) mengungkapkan bahwa Good

Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan

mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk

semua stakeholder. Sehingga dapat di simpulkan bahwa GCG merupakan prinsip

yang mengarahkan perusahaan agar mencapai keseimbangan dalam memberikan

tanggung jawab dan nilai terhadap stakeholder.

2.13.1. Implementasi Good Corperate Governance (GCG)

Dalam artikel Online yang di tulis oleh Amri (2011) yang berjudul Gambaran

implementasi prinsip GCG di Indonesia, beliau menyebutkan bahwa prinsip GCG 

yang disusun OECD terdiri dari lima prinsip yang dianggap ideal yang harus 

tercakup dalam setiap penerapan corporate governance. Jika kelima prinsip 

tersebut dijabarkan dan dianalisis ke dalam hukum Perseroan Terbatas di

Indonesia,dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan Terhadap hak-hak Pemegang Saham,

UUPT (Undang Undang Perseroan Terbatas) mengenal beberapa prinsip ini, 

misalnya prinsip pencatatan saham atau bukti pemilikan maupun pnnsip

perolehan informasi yang relevan mengenai perseroan pada waktu yang tepat, 

demikian juga pada perusahaan publik.
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2. Persamaan Perlakuan terhadap Seluruh Pemegang Saham,

Hukum Perusahaan di Indonesia telah mengatur prinsip ini, seperti yang 

diatur dalam UUPT ditegaskan bahwa : Saham memberikan hak kepada

pemiliknya untuk:

a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;

b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;

c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT;

Tetapi perlindungan terhadap setiap pemegang saham temyata belum equel.'
i

Jika ditelusuri lebih jauh, prinsip ini salah satu aspek yang perlu diprioritaskan

dalam penerapan dan atau pengaturan corporate governance di Indonesia.

Dalam praktinya masalah perlindungan pemegang saham minoritas masih

sarat kontrovesi, dan sering sekadar hanya merupakan wacana normatif. Contoh

lain, penerapan Pasal 62 ayat (1) UUPT, yang menentukan bahwa. “Setiap

pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan

harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan 

yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa: perubahan anggaran 

dasar, b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai 

lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau , 

penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan”. Ketentuan pasal ini 

sangat limitatif dan tidak menentukan secara imperative mewajibkan perseroan 

membeli saham dari pemegang saham minoritas, maupun sanksi jika perseroan 

menolak membeli saham tersebut, dengan kata lain pemegang saham minoritas 

tertutup untuk memanfaatkan pasal 62 UUPT.
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3. Peranan Slakeholders dan Corporate Governance,

Prinsip ini merupakan wacana baru dalam praktik bisnis di Indonesia di 

bawah payung UUPT, tidak ada ketentuan hukum perusahaan yang secara jelas 

dan tegas mengatur hubungan organisasi perseroan dengan stakeholder di luar 

Perseroan Terbatas, kecuali atuturan tanggungjawab sosial perusahaan (pasal 74)

UUPT.

4. Keterbukaan dan Transparansi,

Hukum Perusahaan yang berlaku di Indonesia tampaknya baru

mengakomodir prinsip disclosure and transparancy bahwa kewajiban Direksi dan 

Komisaris dalam menjalankan tugas-tugasnya harus dilandasi iktikad baik, tidak

ada ketentuan yang jelas mengatur kewajiban, atau sanksi apabila perseroan tidak

menerapkan keterbukaan dan atau transparansi.

5. Akuntabilitas Dewan Komisaris (Board of Directors),

Kerangka Corporate Govemace harus menjamin adanya pedoman strategis

perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen yang dilaksanakan

oleh dewan komisaris, serta akuntabilitas dewan komisaris terhadap pemegang

saham maupun perseroan.

2.1.3.2. Mekanisme Good Corporate Governance dan Pengungkapan

Dalam artikel yang ditulis Diyanti (2010), Bentuk mekanisme yang diharapkan 

dapat mengontrol biaya keagenan yaitu dengan menerapkan tata kolola 

perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Good Corporate
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Governance adalah suatu mekanisme yang digunakan oleh organ perusahaan guna 

memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam 

jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan 

stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang

berlaku.

Good Corporate Governance penting dengan tujuan untuk mengawasi 

kinerja para manajer. Mekanisme ini akan menjamin bahwa para investor akan 

menerima tingkat retum yang sesuai dengan investasi yang telah mereka lakukan

Scheiver dan Vishny (1997). Dennis dan McConnell (2003) membedakan

mekanisme Good Corporate Governance menjadi dua bagian yaitu internal dan

eksternal. Mekanisme internal dilakukan oleh dewan direksi, dewan komisaris,

komite audit serta struktur kepemilikan, sedangkan mekanisme eksternal lebih

kepada pengaruh dari pasar untuk pengendalian pada perusahaan tersebut dan

sistem hukum yang berlaku.

Mekanisme Good Corporate Governance memiliki beberapa aspek penting

yang harus diperhitungkan oleh kalangan bisnis. Aspek-aspek ini diharapkan 

dapat menjawab semua pertanyaan yang muncul dalam lingkungan perusahaan.

Aspek pertama yaitu adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ 

perusahaan di antaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan 

Direksi. Aspek kedua adalah adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan 

sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh stakeholder. Aspek ketiga 

adalah adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat 

dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Aspek keempat
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adalah hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan 

strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati 

keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya. Aspek kelima 

adalah perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang 

saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang 

material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri

yang bisa menguntungkan orang dalam (insider Information for insider trading).

2.1.4. Corporate Social Responcibility (CSR)

Kotler & Nancy dikutip dalam Adam (2012) Corporate Social Responsibility

(CSR) didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan

kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan 

sebagian sumber daya perusahaan.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu tindakan atau konsep 

yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai 

bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial dan atau lingkungan sekitar dimana 

perusahaan itu berada. (Adam, 2012)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan strategi perusahaan 

yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdemya. dimana 

kesadaran akan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang adalah lebih 

penting daripada sekedar laba yang dicapai. (Adam, 2012). Sehingga bisa 

dikatakan bahwa CSR adalah bagian dan Good Corporate Governance karena 

mengandung unsur tanggungjawab.
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Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa CSR (Corporate 

Social Responsibility) adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan sebagai 

tanggungjawab terhadap lingkungan sekitar perusahaan, karena tanggungjawab 

perusahaan bukan hanya kepada stakeholder - nya sebagai pemegang 

kepentingan, tetapi juga pada sosial, seperti lingkingan dimana perusahaan 

tersebut berdiri, juga kesejahteraan lingkungan sekitar perusahaan dan sekitarnya.

2.1.5. ISO 26000

i
ISO 26000 merupakan standar pedoman mengenai tanggung tanggung jawab

sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan

privat baik di negara berkembang maupun negara maju. Standar ini dikembangkan

oleh Technical Committee ISO/TMB WG “Social Responsibility” sejak tahun

2004 dan diluncurkan pada tanggal 1 November 2010, setelah disetujui 93%

negara anggota ISO yang memilih, termasuk Indonesia (Jokowaluyo, 2012).

Standar ISO 26000 bukan merupakan standar untuk sertifikasi yang

memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan/organisasi, 

namun lebih kepada penyediaan panduan teknis bagi perusahaan/organisasi dalam 

menerapkan social responsibility dengan mengacu kepada prinsip-prinsip sebagai 

berikut:

• Akuntabilitas

• Transparansi

• Perilaku yang Beretika

• Menghormati Kepentingan Stakeholder
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i
Kepatuhan pada Hukum

Menghormati Norma-Norma Perilaku Internasional 

Menghormati Hak Azasi Manusia

i

;

i
i
;

■

2.1.6. Kinerja Keuangan

Kineija keuangan suatu perusahaan adalah ukuran hasil kebijakan dan operasi 

dalam hal moneter. Hal ini tercermin dalam pengembalian investasi perusahaan,

!
i

laba atas aktiva, nilai tambah, dan lain sebagainya (Setyawan, 2012). Kinerja

keuangan adalah ukuran seberapa baiknya perusahaan dalam menggunakan dan 

mengelola asset perusahaan untuk kegiatan bisnis dan menghasilkan pendapatan. 

Kinerja keuangan juga bisa digunakan sebagai alat pembanding dengan

perusahaan yang sejenis.

Sedangkan pengertian kineija keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran

tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan

laba.(Sucipto, 2003)

Kinerja keuangan historikal analisis dari masa lalu dan saat ini mengenai

kinerja keuangan perusahaan, dan membandingkan kinerja keuangan tersebut

dengan perusahaan yang sejenis, memberikan informasi tentang sejarah berdirinya

perusahaan, profitabilitas, kapasitas utang dan likuiditaas secara keseluruhan.

(Setyawan, 2012)

Dalam membahas metode penilaian kineija keuangan, perusahaan harus 

didasarkan pada data keuangan yang dipublikasikan yang dibuat sesuai dengan 

prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum. Laporan ini merupakan data
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yang paling umum yang tersedia untuk tujuan tersebut, walaupun seringkali tidak 

mewakili- hasil dan kondisi ekonomi. Laporan keuangan memuat hasil investasi 

operasi dan pembiayaan perusahaan, maka fokus akan diarahkan pada hubungan 

dan ukuran keuangan yang memungkinkan analisa penilaian kinerja masa lalu dan 

juga proyeksi hasil masa depan dimana akan menekankan pada manfaat dan 

keterbatasan yang terkandung didalamnya. (Sucipto, 2003)

Perusahaan kemungkinan akan menggunakan informasi akuntansi untuk 

menilai kinerja manajer. Kemungkinan lain adalah informasi akuntansi digunakan 

bersamaan dengan informasi non akuntansi untuk menilai kerja manajernya. 

Kinerja manajer diwujudkan dalam berbagai kegiatan mencapai tujuan 

perusahaan. Dan karena setiap kegiatan itu memerlukan sumber daya, maka 

kinerja manajemen akan tercermin dari penggunaan sumber daya untuk mencapai 

tujuan perusahaan. Disamping itu informasi akuntansi merupakan dasar yang

objektif dan bukan subjektif sebagai dasar penilaian kinerja manajer.

(Sucipto,2003)

Jadi berdasarkan beberapa definisi diatas, kinerja keuangan dapat diartikan

sebagai ukuran kemampuan perusahaan dalam mengelola asset dan memperoleh

pendapatan serta sebagai pembanding dengan perusahaan di bidang yang sama.

2.1.7. Nilai Perusahaan (Firm Value)

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor, yang sering dikaitkan dengan 

harga saham, harga saham yang tinggi, membuat nilai perusahaan juga tinggi.
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“harga saham merupakan harga yang terjadi pada saat saham diperdagangkan di 

pasar (Fakhruddin & Hadianto, 2001). Nilai perusahaan lazim diindikasikan 

dengan price to book value yang tinggi akan membuat pasar percaya atas prospek 

perusahaan ke depan. Hal itu juga yang menjadi keinginan para pemilik 

perusahaan, sebab nilai perusahaan yang tinggi mengindikasikan kemakmuran

pemegang saham juga tinggi (Soliha & Taswan, 2002)

Menurut Husnan (2011) nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia

dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Dalam

penelitiannya Keown (2011) nilai perusahaan merupakan nilai pasar atas surat

berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar. Harga saham yang tinggi

membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi akan 

membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga 

pada prospek perusahaan di masa depan.

Menurut Suharli (2002) Secara umum banyak metode dan teknik yang 

telah dikembangkan dalam penilaian perusahaan, di antaranya adalah :

a) pendekatan laba antara lain metode rasio tingkat laba atau price earning 

ratioy metode kapitalisasi proyeksi laba;

b) pendekatan arus kas antara lain metode diskonto arus kas;

c) pendekatan dividen antara lain metode pertumbuhan dividen;

d) pendekatan aktiva antara lain metode penilaian aktiva;

e) pendekatan harga saham;

f) pendekatan economic value added
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Menurut Nurlela, Islahuddin (2008) menjelaskan bahwa enterprise value 

(EV) atau dikenal juga sebagai firm value (nilai perusahaan) merupakan konsep 

penting bagi investor, karena merupakan indikator bagi pasar menilai perusahaan 

secara keseluruhan.

Jadi nilai perusahaan adalah presepsi para investor terhadap perusahaan, 

dalam hal ini secara keuangan, namun ada faktor lain yang dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan salah satunya yaitu manajemen perusahaan yang baik.

2.1.8. Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek atau pasar modal terlahir dari dorongan kepentingan pelaku pasar 

modal akan suatu tempat yang dapat mewadahi transaksi jual-beli instrument

pasar modal yang mereka lakukan. Terdapat banyak pengertian mengenai pasar 

modal itu sendiri. Menurut (Nasarudin dan Surya, 2006) Pasar modal dapat

didefinisikan sebagai pasar yang mempeijualbelikan berbagai instrument

keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk hutang maupun modal

sendiri yang diterbikan perusahaan swasta.

Dalam Wikipedia dikatakan, Pasar modal merupakan kegiatan yang

berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan

publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi 

yang berkaitan dengan efek. Pasar Modal menyediakan berbagai alternatif bagi

para investor selain alternatif investasi lainnya, seperti: menabung di bank, 

membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. Pasar Modal 

bertindak sebagai penghubung. Pasar Modal bertindak sebagai penghubung antara
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ataupun institusi pemerintah melaluipara investor dengan perusahaan 

perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan

lainnya.

Penelitian Terdahulu2.2.

Artikel penunjang penelitian ini adalah artikel Yuniarti, dikutip dalam Nurlela &

Islahuddin (2008) tentang pengungkapan informasi CSR pada perusahaan yang

terdaftar di BEJ, dengan sampel seluruh perusahaan yang terdaftar di BEJ

(sekarang BEI) sebelum tanggal 31 Desember 2000.
i

Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa (1) Tingkat

; pengungkapan CSR pada perusahaan yang terdaftar di BEJ sangat rendah. Hal ini

terlihat dari rendahnya nilai yang diperoleh sampel jika dibandingkan dengan skor

maksimal yang dapat diperoleh. (2) Ukuran perusahaan mempengaruhi tingkat 

pengungkapan CSR perusahaan yang terdaftar di BEI walaupun pengaruh tersebut

termasuk rendah yaitu sebesar 7,8%. (3) Setiap jenis industry akan berbeda dalam

melakukan pengungkapan CSR.

Nurlela & Islahuddin (2008) meneliti tentang pengaruh Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan manajemen 

sebagai variabel moderating, Peneliti mengambil sampel perusahaan-perusahaan 

sektor non keuangan yang terdaftar di BEJ untuk tahun 2005. Berdasarkan 

Indonesian Capital Market Directory perusahaan yang terdaftar di BEJ selama
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tahun 2005 berjumlah 340 perusahaan, setelah diolah ternyata hanya

menggunakan 41 perusahaan di dalam penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi antara Corporate Social 

Responsibility dengan Good Corporate Governance sebagai variable moderating

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan tetapi kepemilikan manajemen

sebagai variabel moderating tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai

perusahaan.

Penelitian terdahulu terkait topik yang menjadi dasar penelitian ini adalah

penelitian Chairul Amri dan Untara (2011) tentang analisis pengaruh kinerja 

keuangan, GCG dan CSR terhadap nilai perusahaan dimana dalam penelitian ini 

mengungkapkan pengaruh ROE (Return Of Eguity) sebagai perwakilan atau 

proksi dari kinerja keuangan, kepemilikan manajerial sebagai proksi dari Good 

Corporate Governance (GCG) dan pengungkapan Corporate Social 

Responcibility (CSR) terhadap Tobin’s Q sebagai proksi dari nilai perusahaan. 

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis (a) pengaruh kinerja 

keuangan terhadap nilai perusahaan (b) pengaruh GCG terhadap nilai perusahaan 

dan (c) pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. Sampel dalam penelitiannya 

adalah perusahaan LQ-45 (45 saham paling likuid) yang terdaftar dalam Bursa 

Efek Indonesia dalam rentang tahun 2008-2010.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis 

regresi linier berganda. Hasil penelitian dengan analisis linier berganda 

menunjukkan bahwa ROE dan CSR berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan, dengan sig. sebesar 0,000 untuk ROE dan 0,47 untuk CSR.

25



I

Kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan dengan sig. sebesar 0,715. Sedangkan dari hasil analisis linier 

berganda menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan

terhadap nilai perusahaan dengan sig. sebesar 0,000.

Secara ringkas dapat dilihat di tabel berikut mengenai penelitian terdahulu:

Tabel. 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

NAMA SAMPEL VARIABEL KESIMPULAN
PENELITI

Yuniarti (2003) Perusahaan yang 
terdaftar di BEJ 
sebelum 
Desember 2000.

X= Ukuran Ukuran 
berpengaruh 
rendah terhadap 
tingkat
pengungkapan
CSR

i
Perusahaan

31 Y= Pengungkapan
CSR

Nurlela 
Islahuddin(2008)

dan Perusahaan sektor 
non keuangan yang 
terdaftar di BEJ 
untuk tahun 2005

X,= CSR
X2=Kepemilikan
Manajemen

manajemen tidak 
berpengaruh 
signifikan 
(analisis regresi 
linier)
Semua variabel 
independen 
berpengaruh 
(analisis regresi 
linier berganda) 
CSR berpengaruh 
terhadap nilai
perusahaan 
namun 
kepemilikan 
manajemen tidak 
berpengaruh 
terhadap nilai
perusahaan.

Y= Nilai
Perusahaan

Chairul Amri dan
Untara (2011)

Perusahaan LQ-45 
yang terdaftar 
dalam Indonesia 
Stock Exchange 
(IDX)
rentang tahun 
2008-2010.
Analisis 
menggunakan 
analisis 
berganda.

Xi=Kineija
Keuangan
x2=gcg
x3=csr
Y=Nilai
Perusahaan

dalam

data

linier
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amri

dan Untara (2011) yaitu :

Kinerja keuangan, GCG, dan CSR sebagai variable independen yang 

mempengaruhi nilai perusahaan, karena perusahaan yang baik tidak 

hanya di tentukan oleh kualitas keuangan dan aset yang dimiliki

1.

perusahaan.

Periode penelitian yang digunakan yaitu dua tahun pengamatan (20112.

dan 2012)

Jenis perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur sektor3.\

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI berjumlah 33

Perusahaan

Good Corporate Governance (GCG) menggunakan 4 proksi yaitu4.

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris

independen, dan komite audit.

5. Dalam penelitian ini pengukuran index Corporate Social

Responsibility (CSR) menggunakan prinsip-prinsip IS026000 dalam

pengaplikasiannya dalam kegiatan operasional perusahaan, namun

bukan bersertifikat IS026000.
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2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan studi pustaka, maka 

variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu 

kerangka pemikiran sebagai berikut:

<

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Kinerja Keuangan (Xj)

Kepemilikan
Manajemen

Kepemilikan
Manajemen 1Nilai Perusahaan (Y)
Kepemilikan
Manajemen

Kepemilikan
Manajemen

Pengungkapan 
Corporate Social 

Responsibility (CSR)
m

2.4. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan Kerangka Pemikiran diatas, hipotesis yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:
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2.4.1. Hubungan kinerja keuangan dengan nilai perusahaan

Sebagaimana pengertian kineija keuangan menurut Setyawan (2012). Kineija 

keuangan suatu perusahaan adalah ukuran hasil kebijakan dan operasi dalam hal 

moneter yang tercermin dalam pengembalian investasi perusahaan, laba atas

perusahaannilaiSedangkanaktiva, nilai tambah, dan lain sebagainya 

merupakan persepsi investor, yang sering dikaitkan dengan harga saham, harga 

saham yang tinggi, membuat nilai perusahaan juga tinggi, “harga saham 

merupakan harga yang terjadi pada saat saham diperdagangkan di pasar

(Fakhruddin & Hadianto, 2001).

Kinerja keuangan yang baik akan mempengaruhi nilai perusahaan di mana

nilai perusahaan tercermin dalam harga saham. Dalam penelitiannya Keown

(2004), dalam Fakhruddin & Hadianto (2011) nilai perusahaan merupakan nilai

pasar atas surat berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar. Harga

saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi.

H, : Kinerja Keuangan Berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

2.4.2. Hubungan Kepemilikan Manajemen dengan Nilai Perusahaan

Berdasarkan teori keagenan, hubungan antara manajemen dengan 

pemegang saham rawan untuk terjadinya masalah keagenan. Untuk mengurangi 

masalah keagenan tersebut, salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan 

adanya kepemilikan manajerial. Secara teoritis ketika kepemilikan manajemen 

rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik 

manajer akan meningkat. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan
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dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang 

saham luar dengan manajemen (Siallagan dan Machfoedz, 2006). Sehingga 

permasalahan keagenen diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah 

juga sekaligus sebagai seorang pemilik.

: Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Positif Terhadap nilaiH2

Perusahaan

2.4.3. Hubungan Kepemilikan Institusional dengan nilai perusahaan

Struktur kepemilikan institusional umumnya dapat bertindak sebagai pihak 

yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang 

besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor 

manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien 

pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai 

pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen.

: Kepemilikan Institusional Berpengaruh Positif Terhadap NilaiH3

Perusahaan.

2.4.4. Hubungan Komisaris Independen dengan Nilai Perusahaan

Komisaris Independen diperlukan untuk meningkatkan independensi

Dewan Komisaris terhadap kepentingan pemegang saham (mayoritas) dan benar-

benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya. Dengan

demikian, semakin besar komposisi Independensi Dewan komisaris, maka 

kemampuan Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka
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melindungi seluruh pemangku kepentingan dan mengutamakan perusahaan 

semakin objektif. Dengan kata lain, semakin besar komposisi Komisaris 

Independen, maka Dewan Komisaris dapat bertindak semakin objektif dan 

mampu melindungi seluruh pemangku kepentingan.

H4 : Komisaris Independen Memiliki Pengaruh Terhadap Nilai

Perusahaan

2.4.5. Hubungan komite Audit dengan Nilai Perusahaan

Dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 yang termuat 

dalam peraturan Nomor IX.I.5 disebutkan bahwa Komite Audit yang dimiliki oleh 

perusahaan minimal terdiri dari tiga orang, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) 

orang berasal dari Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota lainnya

berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Jumlah komite audit harus

disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan

efektifitas dalam pengambilan keputusan.

(Collier, dikutip dalam Waryanto, 2010) menyatakan bahwa keberadaan

Komite Audit membantu menjamin pengungkapan dan sistem pengendalian akan

berjalan dengan baik. Dengan demikan, diharapkan ukuran komite audit yang

semakin besar maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan kualitas

perusahaan semakin meningkat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis

yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H5 : Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap nilai

perusahaan
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2.4.6. Hubungan Pengungkapan CSR terhadap Nilai Perusahaan

Corporaie Social Responsibility (CSR) adalah suatu tindakan atau konsep

yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai

bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial dan atau lingkungan sekitar dimana

perusahaan itu berada. (Adam, 2012). Sehingga dengan melakukan

tanggungjawab sosial, perusahaan akan meningkatkan nilainya di masyarakat.

H6 :Pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh positif

terhadap nilai perusahaan.
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BAB III

Metode Penelitian

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa ruang lingkup yang perlu diperhatikan

yaitu :

1. Aspek penelitian ini terbatas pada faktor yang mempengaruhi nilai

perusahaan, dalam hal ini faktor-faktor seperti kinerja keuangan, Good

Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility yang terdapat

pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2011-2012.

3.2. Rancangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini bersifat penelitian deskriptif 

(Descriptive research). Penelitian Deskriptif merupakan penelitian terhadap 

masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan, sedangkan variabel 

independen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan, good corporate 

governance dan Corporate social responsibility.
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3.3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data 

kuantitatif yang diperoleh dari homepage BEI yaitu www.idx.co.id. Sedangkan

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan

perusahaan untuk periode 2011 - 2012 pada perusahaan-perusahaan manufaktur

sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI dari idx statistic dan dari

annual report 2011- 2012. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri

laporan tahunan yang terpilih menjadi sampel. Sebagai panduan, digunakan

instrumen penelitian berupa checklist atau daftar yang berisi item-item

pengungkapan pertanggungjawaban sosial sesuai ISO 26000.

3.4. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar

(listed) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2012 berjumlah 131

perusahaan ('http://www.idx.co.id').

3.2.2. Sampel Penelitian

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling yaitu 

sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu atau tidak acak (Rahayu, 2007) agar 

diperoleh sampel yang tegas dengan penelitian yang dilakukan. Sampel harus 

merupakan sebagian dari populasi, sehingga sampel yang diambil adalah benar-
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benar dapat mewakili populasinya (Mustofa & Hakim, 2006) Adapun kriteria 

ditetapkan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sebagaiyang

berikut:

Perusahaan yang dipilih merupahan perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2011-2012 

Perusahaan yang dipilih adalah perusahaan yang menerbitkan 

laporan tahunan (Annual Report) secara lengkap tahun 2011-2012 

Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian.

1.

2.

3.

Tabel 3.1. Penentuan Sampel Penelitian

JUMLAHKRITERIA

131Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk tahun 
2011 -2012.

(98)Perusahaan manufaktur yang bukan sektor industri barang 
konsumsi
Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 33

(15)Tidak menyediakan laporan tahunan lengkap selama tahun 
2010-2012.
Data yang tersedia secara fisik 18

Tidak memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel- 
variabel yang digunakan dalam penelitian.

(2)

Data perusahaan yang digunakan sebagai sampel 16
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3.5. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan

independen.

3.5.1. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan yang akan dinilai 

berdasarkan Tobin’s Q, karena rasio ini merupakan konsep yang berharga karena

menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian

dari setiap dolar investasi inkremental. Jika rasio Q di atas satu, ini menunjukkan

bahwa investasi dalam aktiva menghasilkan laba yang memberikan nilai yang

lebih tinggi daripada pengeluaran investasi, hal ini akan merangsang investasi

baru. Jika rasio Q di bawah satu, investasi dalam aktiva tidaklah menarik

(Herawaty, 2008). Rasio Q merupakan ukuran yang lebih teliti tentang seberapa

efektif manajemen memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomi dalam

kekuasaannya dengan pengukuran sebagai berikut:

Tobin’s Q = {(C/ositts price x jumlah saham yang beredar) + Debt) X100%
( EBV + Debt)

Di mana : Debt = Nilai buku dari total hutang

EBV = Nilai buku dari total aktiva

3.5.2. Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari; Kinerja Keuangan, Good 

Corporate Governance (GCG), dan Corporate Social Responsibility (CSR).
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3.5.2.I. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan dalam penelitian ini di proksikan dengan Return On Eguity 

(ROE). Dari semua rasio fundamental yang dilihat oleh investor, salah satu rasio 

yang terpenting adalah ROE. Return On Eguity (ROE) adalah merupakan salah 

satu indikator penting yang sering digunakan oleh investor untuk menilai tingkat 

profitabilitas perusahaan sebelum melakukan investasi. ROE menunjukkan 

apakah manajemen meningkatkan nilai perusahaan pada tingkat yang dapat 

diterima. Untuk memperoleh nilai ROE, dihitung dengan rumus :

ROE = Laba Bersih Setelah pajak x 100%
Modal Sendiri

Good Corporate Governance (GCG)3.5.2.2.

Dalam Good Corporate Governance (GCG), terdapat beberapa variable yang

harus dipenuhi agar suatu perusahaan tergolong dalam perusahaan yang telah

menerapkan GCG, diantaranya:

1. Kepemilikan Manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki oleh

pihak manajemen dalam sebuah perusahaan. Proporsi kepemilikan manajerial 

diukur berdasarkan persentase kepemilikannya. Murwaningsari (2009)

% Kepemilikan Manajerial = Jumlah Saham Manajemen
Jumlah Saham yang Beredar
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Kepemilikan Institusional adalah jumlah saham yang dimiliki oleh 

suatu institusi dalam sebuah perusahaan. Dalam Murwaningsari (2009)

2.

proporsi kepemilikan institusional diukur berdasarkan persentase 

kepemilikannya dengan rumus sebagai berikut:

Jumlah Saham Institusi% Kepemilikan Institusional =
Jumlah Saham yang Beredar

Komisaris Independen dilihat dari proporsi komisaris independen3.

yang ada dalam suatu dewan komisaris di perusahaan. Hasilnya berupa

persentase yang dihitung dari rumus berikut yang digunakan oleh Sefiana

(2009)

% Komisaris Independen = Jumlah Komisaris Independen
Jumlah Seluruh Anggota Dewan Komisaris

4. Komite Audit merupakan jumlah anggota komite audit dalam 

perusahaan. Dalam Sefiana (2009) Ukuran Komite Audit dihitung dengan 

mengitung jumlah anggota Komite Audit dalam laporan tahunan perusahaan 

yang tercantum pada laporan tata kelola perusahaan.
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Corporate Social Responsibility (CSR)

Standar IS026000 bukan merupakan standar untuk sertifikasi yang memuat 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan/organisasi, namun lebih 

kepada penyediaan panduan teknis bagi perusahaan/organisasi dalam

3.5.2.3.

menerapkan social responsibility dengan mengacu kepada prinsip-prinsip yang

ada.

Prinsip IS026000 ada tujuh fokus dengan 38 pengungkapan. Ketujuh

akuntabilitas, transparansi, perilaku yang beretika,fokus tersebut adalah

menghormati kepentingan stakeholder, kepatuhan pada hukum, menghormati

norma-norma perilaku internasional, menghormati hak azasi manusia. Dengan

rumus sebagai berikut:

CSR1D = Jumlah Total Kategori x 100%
38 (item pengungkapan)
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Secara ringkas pengukuran variabel dapat dilihat dalam tabel variable berikut ini :

Tabel. 3.2. Tabel Pengukuran Variabel

No Variable Definisi SkalaPengukuran
Dependen

1 Nilai Presepsi para 
investor terhadap 
perusahaan, dalam 
hal ini secara 
keuangan

Tobin’s Q = 
{{(Closing price x 
jumlah saham yang 
beredar) + Debt} 
/(EBV + Debt)} X 
100%

Rasio (%)
Perusahaan

Independen
Good Corporate 
Govemance

1 Prinsip yang 
mengarahkan 
perusahaan agar 
mencapai 
keseimbangan 
dalam memberikan 
tanggungjawab dan 
nilai terhadap 
stakeholder

3. Kepemilikan Rasio (%)
manajerial
4. Kepemilikan Rasio (%)
institusional
5. Komisaris Rasio (%)
independen
6. Komite audit

2 Corporate
Social
Responsibility

Pengungkapan yang
dilakukan 
perusahaan sebagai 
tanggungjawab 
terhadap
lingkungan sekitar 
perusahaan

CSRID = (jumlah 
total kategori /38 
item
pengungkapan)X
100%

Rasio (%)

3 Kinerja
keuangan

Ukuran kemampuan
perusahaan dalam 
mengelola asset.

ROE =
(Laba Bersih 
Setelah pajak / 
Modal Sendiri) X 
100%

Rasio (%)
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3.6. Teknik Analisis

3.6.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum atas data 

berkaitan dengan variabel yang digunakan dengan pengumpulan dan peringkasan 

data serta penyajian hasil data statistik tersebut dalam pengukuran nilai minimum, 

nilai mcaimum, mean, standar deviasi dan koefisien determinasi. Data-data

statistik tersebut bisa diperoleh hasil sensus, survei, jajak pendapat atau

pengamatan lainnya umumnya masih bersifat acak, “mentah” dan tidak

terorganisir dengan baik (raw data).

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk melakukan pengujian

hipotesis. Sebelum digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, terlebih dahulu

model regresi yang diperoleh dilakukan uji normalitas data dan uji asumsi klasik

yang terdiri atas uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas

(Priyatno, 2009)

3.6.2.I. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi,

variabel dependen, variabel independen keduanya memiliki distribusi normal 

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

normal. Caranya adalah dengan normal probability plot yang membandingkan 

distribusi komulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi komulatif dari
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distribusi normal. Data yang normal atau mendekati distribusi normal memiliki 

bentuk seperti lonceng. Alat analisis yang digunakan dalam uji ini adalah uji 

Kolmogorov-Smimov dengan koreksi Lilliefors. Pengambilan keputusan 

mengenai normalitas adalah sebagai berikut:

a. Jika p < 0,05 maka distribusi data tidak normal

b. Jika p > 0,05 maka distribusi data normal

S.6.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut

homoskedositas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Dan jika varians berbeda

maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedasitas (Ghozali, 2001). Deteksi ada

tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola

tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y’
i

adalah Y yang diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y
\

sesungguhnya) yang telah di-standardized (Ghozali, 2001).

3.6.2.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi 

linier terdapat korelasi antara pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2001). Alat analisis yang digunakan adalah uji
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Durbin - Watson Statistik. Untuk mengetahui terjadi atau tidak autokorelasi 

dilakukan dengan membandingkan nilai statistik hitung Durbin-Watson pada 

perhitungan regresi dengan statistik tabel Durbin-Watson.

3.6.2.4. Uji Multikolonieritas

Multikolinieritas adalah adanya suatu hubungan linier yang sempurna antara 

beberapa atau semua variabel independen. Uji Multikolinieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak teijadi korelasi diantara

variabel bebas (Ghozali, 2001). Pada program SPSS, ada beberapa metode yang

sering digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas. Salah satunya adalah

dengan cara mengamati nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance

Batas dari VIF adalah 10 dan nilai dari Tolerance adalah 0,1. Jika nilai VIF lebih

besar dari 10 dan nilai Tolerance kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinieritas.

Bila ada variabel independen yang terkena multikolinieritas, maka

penanggulangannya adalah salah satu variabel tersebut dikeluarkan (Ghozali,

2001).

3.6.3. Model penelitian

Pengujian statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah :

1. Analisis regresi linear sederhana (simple regression analysis).

Y = a + p-,Xi + e
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2. Analisis regresi berganda (Multiple Regression Analysis)

Y=a+p0+piXI+p2X2+p3X3+p4X4+ p5X5+p6X^ e

Keterangan :

: Nilai Perusahaan 

: konstanta

: kepemilikan manajerial 

: kepemilikan institusional 

: komisaris independen 

: Komite audit

: Corporate Social Responsibility 

: Kineija Keuangan 

: intercept 

: koefisien regresi 

: error

Y

a

XI

XI

X3
X4
X5
X6

po
Plf...., p6

8

3.6.4. Pengujian Hipotesis

3.6.4.I. Statistik Inferensial

Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan. Statistik inferensial dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu: parametris dan non-parametrik. Statistik parametris terutama 

digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio yang diambil dari 

populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan Non-Parametris digunakan untuk 

menganalisis data nominal atau ordinal. Atau datanya interval atau rasio tetapi
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*
tidak berdistribusi normal. Karena penelitian ini menggunakan skala rasio, maka 

penelitian ini di analisis melalui statistik parametrik.

Statistik Parametrik adalah salah satu jenis uji statistik parametrik adalah 

uji regresi, untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti maka akan dilakukan 

uji pengaruh simultan (F test) dan uji pengaruh parsial (t test).

3.6.4.2. Uji Pengaruh Simultan (F test)

Priyatno (2009) setuju bahwa Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (a = 5%). Penerimaan 

atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bila nilai signifikan f < 0,05, maka Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh

yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel

dependen.

2. Bila nilai signifikan f > 0,05, maka Ho diterima, artinya variabel

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.6.4.3. Uji Parsial (t test)

Priyatno (2009) setuju bahwa Uji t digunakan untuk menguji pengaruh maing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (a = 5%). Penerimaan

atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
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Bila nilai signifikan t (Sigt t) < 0,05; maka hipotesisnya diterima yang1.

artinya variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan

terhadap variabel dependennya

Bila nilai signifikan t (Sigt t) > 0,05; maka hipotesisnya ditolak yang2.

artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen

terhadap variabel dependen
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BAB IV

DATA PENELITIAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Aktivitas Industri Barang Konsumsi

Bursa efek Indonesia pertama kali dibentuk di Batavia (sekarang Jakarta) oleh

pemerintah hindia belanda pada Desember 1912. Pada tahun 20007 Bursa Efek

Surabaya (BES) digabung dengan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Berganti nama

menjadi Bursa efek Indonesia (BEI). Adapun Visi Bursa efek Indonesia adalah

menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia. Musi Bursa Efek

Indonesia adalah menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten, melalui 

pemberdayaan anggota bursa dan partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya 

serta penerapan good governance.

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka 

panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang, maupun modal sendiri 

yang di terbitkan pemerintah, publik maupun swasta. Perkembangan perusahaan yang 

go public dipasar modal semakin tahun semakin bertambah yang di klasifikasikan 

dalam beberapa kelompok berdasarkan industri dan bidang usahanya.
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Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku,

bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih atau barang

jadi menjadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanya,

termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang menjalankan proses

pembuatan produk. Sebuah perusahaan bisa dikatakan perusahaan manufaktur apabila

ada tahapan input-process-output yang akhirnya menghasilkan suatu produk.

Karakteristik utama kegiatan industri manufaktur adalah mengolah sumberdaya

menjadi barang jadi melalui suatu proses pabrikasi.

Oleh karena itu, aktivitas perusahaan yang tergolong dalam kelompok industri 

manufaktur sekurang-kurangnya mempunyai tiga kegiatan yaitu :

1. Kegiatan untuk memproeh atau menyimpan input atau bahan baku.

2. Kegiatan pengolahan atau pabrikasi atau perakitan atas bahan baku 

menjadi barang jadi atau barang setengah jadi

3. Kegiatan menyimpan atau memasarkan barang jadi atau barang 

setengah jadi.
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Ketiga kegiatan utama tersebut harus tercermin dalam laporan keuangan 

perusahaan pada industri manufaktur. Dari segi produk yang dihasilkan, aktivitas 

manufaktur dewasa ini mencakup berbagai jenis usaha, salah satunya yaitu industri

barang konsumsi.

Industri Barang Konsumsi sendiri adalah industri yang kegiatannya mengolah 

bahan baku menjadi bahan yang biasa dipakai atau dikonsumsi oleh masyarakat, baik 

untuk kegiatan rumah tangga maupun lainya. Industri barang konsumsi meliputi

industri makanan-minuman, rokok, farmasi, kosmetik dan barang keperluan rumah

tangga, serta industri peralatan rumah tangga.

4.2. Data Penelitian

Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah perusahaan Manufaktur sektor industri

barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2011-2012. Perusahaan manufaktur

yang menjadi populasi penelitian ini sebanyak 131 perusahaan.

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling, maka jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria adalah 16 perusahaan 

sehingga jumlah sampel yang dignakan dalam penelitian ini sebanyak 32 (16 

perusahaan x 2 tahun penelitian). Kriteria sampel yang akan digunakan yaitu :

1. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di

BEI tahun 2011 -2012.
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2. Menyediakan laporan tahunan lengkap selama tahun 2011 - 2012.

3. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang

digunakan dalam penelitian.

Pengolahan data-data tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan

komputer, yaitu menggunakan program Software Microsoft Excel 2007 dan SPSS

versi 20.0.
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Tabel 4.1. Daftar Sampel Perusahan Manufaktur Sektor Industri Barang 
Konsumsi

Nama Perusahaan_____ Kategori_____
Makanan - minuman NoC-l

ADES (Akasha Wira International Tbk)
A1SA (Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk) 
CEKA (Cahaya Kalbar Tbk)
DAVO (Davomas Abadi Tbk)
DLTA (Delta Djakarta Tbk)
ICBP (Indofood CBP Sukses Makmur Tbk) 
INDF (Indofood Sukses Makmur Tbk) 
MLBI (Multi Bintang Indonesia Tbk)
M YOR (Mayora Indah Tbk)
PSDN (Prashida Aneka Niaga Tbk)
ROTI (Nippon Indosari Corporindo Tbk) 
SKLT (Sekar Laut Tbk)
STTP (Siantar Top Tbk)
ULTJ (Ultrajaya Milk Industry and Trading 
Company Tbk)

1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
II
12
13
14

GGRM (Gudang Garam Tbk)
H MSP (Hanjaya Mandala Sampoema Tbk) 
RMBA (Bentoel International Investama Tbk) 
D VLA (Darya Varia Laboratoria Tbk)
INAF (Indofarma Tbk)
KAEF (Kimia Farma Tbk)
KLBF (Kalbe Farma Tbk)
MERK (Merck Tbk)
PYFA (Pyridam Farma Tbk)
SCPI (Schering Plough Indonesia Tbk)
SQBI (Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk) 
TSPC (Tempo Scan Pasific Tbk)

1C-2 Rokok
2
3:
1C-3 Farmasi
2
3
4
5
6
7
8
9

MBTO (Martina Berto Tbk)
M RAT (Mustika Ratu Tbk) 
TCID (Mandom Indonesia Tbk) 
UNVR (Unilever Indonesia Tbk)

1C-4 Kosmetik dan Barang 
Keperluan Rumah Tangga 2

3
4

KDSI (Kedawung Setia Industrial Tbk) 
K1C1 (Kedaung lndag Can Tbk)
LMPI (Langgeng Makmur Industry Tbk

C-5 1Peralatan Rumah Tangga
2
3
33 PerusahaanTOTAL

Sumber: Lampiran I

Statistik deskriptif akan memberikan gambaran umum mengenai variable

dalam penelitian ini. Variable yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari
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variable independen yaitu Good Corporate Governance, yang di proksikan dengan 

kepemilikan manajerial, kepemilikan instusional, komisaris independen dan komite 

audit, Corporate Social Responsibility dengan menggunakan pedoman IS026000 

sebagai referensi penilaian pengungkapannya, dan Kinerja Keuangan. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah Nilai keuangan yang diperoleh berdasarkan 

rumus Tobins’Q.

4.2.1. Gambaran Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility,

dan Kinerja Keuangan perusahaan tahun 2011

Tabel 4.2. Data Variabel Penelitian tahun 2011
2011

CSRKAKIN KlKMKKNO NAMA

0.55330.200 0.3330.7500.2101 ADES

3 0.5000.4000.583 0.3610.2612 DLTA
0.6320.375 40.709 0.1940.2063 ICBP

0.7110.333 40.173 0.501 0.3354 INDF
0.5530.310 0.429 30.960 0.501MLBI5

3 0.6320.680 0.300 0.3330.2126 ROTI
0.6320.252 0.333 30.130 0.3947 ULTJ

0.400 3 0.5790.791 0.798 0.1908 HSMP

0.400 3 0.6580.856 0.810 0.1209 RMBA

0.7630.100 0.900 0.400 410 KAEF 0.137
0.333 3 0.8950.239 0.560 0.14011 KLBF

0.333 3 0.5530.186 0.690 0.28012 TSCP

0.333 2 0.7110.107 0.768 0.11513 MBTO

0.000 0.800 3 0.789UNVR 1.513 0.85014
0.500 3 0.526KDSI 0.085 0.325 0.33215

0.479 0.178 0.500 3 0.44716 LMPI 0.013

0.594 0.263 0.409 3.000 0.6330.380mean

4.0000.850 0.900 0.800 0.8951.513max

2.000min 0.013 0.100 0.000 0.333 0.447

Sumber: lampiran III
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Keterangan :
K K : Kinerja Keuangan (ROE) 
KM : Kepemilikan Manajerial 
KIN : Kepemilikan Institusional 
KI : Komisaris Independen 
KA : Komite Audit

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas Dapat dideskripsikan bahwa nilai rata-rata 

kepemilikan manajerial pada tahun 2011 adalah 0.594 atau 59,4%. Perusahaan 

sampel dengan kepemilikan manajerial terbesar adalah PT Unilever Indonesia Tbk. 

Dengan persentase sebesar 85%. Sedangkan kepemilikan manajerial terkecil yakni 

PT Kimia Farma Tbk. yakni sebesar 10%. Pada tahun ini, sebagaian besar 

kepemilikan perusahaan sampel dimiliki oleh manajemen dengan rata-rata 

kepemilikan diatas 50%.

Nilai rata-rata kepemilikan institusional pada tahun 2011 adalah 26,3%. 

Perusahaan sampel dengan kepemilikan Institusi terbesar adalah PT Kimia Farma 

Tbk. yakni dengan 90% kepemilikan institusional, sedangkan untuk kepemilikan 

institusional terendah adalah PT Unilever Indonesia Tbk. yakni dengan 0%

!

kepemilikan institusional. Pada tahun 2011 perusahaan sampel rata-rata memiliki

kepemilikan institusional dibawah 50%

Pada tahun ini rata-rata nilai komposisi dewan komisaris independen

perusahaan adalah 0.409 atau 40.9%. komposisi dewan komisaris indepeneden yang

tertinggi dimiliki oleh PT Unilever Indonesia Tbk. yakni dengan 80%. Sedangkan
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komposisi dewan komisaris independen terendah dimiliki perusahaan dengan kode

saham ADES, INDF, ROTI, ULTJ, KLBF, TSCP, dan MBTO yakni sebesar 33,3%

Untuk jumlah komite audit di tahun ini perusahaan yang memiliki komite

audit terbanyak adalah perusahaan dengan kode saham ICBP, INDF, KAEF, yakni

dengan jumlah komite audit 4 orang sedangkan untuk jumlah komite audit yang palin

sedikit yaitu PT Martina Berto Tbk. yakni hanya memiliki 2 orang komite audit.

Untuk komite audit ditahun ini perusahaan sampel memiliki rata-rata 3 orang.

Nilai rata-rata pengungkapan CSR di tahun 2011 ini adalah 63,3%.

Pengungkapan terbanyak dilakukan oleh PT Kalbe Farma Tbk. yakni dengan

memenuhi 34 pengungkapan dari 38 pengungkapan yang ada, atau sekitar 89,5%.

Sedangkan pengungkapan terendah dilakukan oleh PT Langgeng Makmur Industri

Tbk. yakni hanya mengungkapkan 17 kategori dari 38 kategori atau sekitar 44,7%.

Untuk pengungkapan CSR sendiri rata-rata pengungkapan yang dilakukan oleh

perusahaan sampel berdasarkan IS026000 sudah diatas 50%.

Variable Kinerja keuangan yang di cerminkan melalui ROE perusahaan 

sampel dapat dilihat pada tabel 4.2 memiliki rata-rata 38%. Untuk ROE tertinggi 

dimiliki oleh PT Unilever Indonesia Tbk. yakni sebesar 151.3% dan ROE terendah 

dimiliki oleh perusahaan dengan kode saham LMPI yakni hanya sebesar 1,3%. 

Perusahaan sampel di tahun 2011 memiliki rata-rata ROE diatas 20%.
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4.2.2. Gambaran Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility,

dan Kinerja Keuangan perusahaan tahun 2012

Tabel 4.3. data Variabel Penelitian Tahun 2012
2012

1 CSRKAKlKM KINNO NAMA KK
0.55330.3330.2000.7200.400ADES1
0.60530.4000.2330.5830.357DLTA2
0.68440.3750.1940.6500.2613 ICBP
0.71140.3750.3350.5400.145INDF4
0.65830.3750.3020.5231.370MLBI5
0.68430.3330.3000.6700.2246 ROTI
0.73730.3330.2500.4310.211ULTJ7
0.73730.4000.1000.7980.747HSMP8
0.60530.2500.1390.7130.1689 RMBA
0.76330.4000.8800.1200.144KAEF10
0.89530.500.5210.3020.325KLBF11
0.6320.333 30.2800.6500.18712 TSCP

2 0.6050.5000.1150.7030.105MBTO13
0.81630.8000.0000.8501.637UNVR14
0.60530.5000.375 0.3740.117KDSI15

3 0.5000.5000.1780.4800.060LMPI16
0.6740.419 3.0000.2750.5690.404mean

4.000 0.8950.8000.850 0.8801.637max
2.000 0.5000.000 0.2500.1200.060min

Sumber: Lampiran lll

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas Dapat didekripsikan bahwa nilai rata-rata kepemilikan

manajerial pada tahun 2012 adalah 0.569 atau 56,9%. Perusahaan sampel dengan 

kepemilikan manajerial terbesar adalah PT Unilever Indonesia Tbk. Dengan

persentase sebesar 85%. Sedangkan kepemilikan manajerial terkecil adalah

perusahaan dengan kode saham HSMP yakni sebesar 10%. Pada tahun ini, sebagaian
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besar kepemilikan perusahaan sampel dimiliki oleh manajemen dengan rata-rata 

kepemilikan diatas 50%.

Nilai rata-rata kepemilikan institusional pada tahun 2012 adalah 27,5%. 

Perusahaan sampel dengan kepemilikan Institusi terbesar adalah PT Kimia Farma 

Tbk. yakni dengan 88% kepemilikan institusional, sedangkan untuk kepemilikan 

institusional terendah adalah PT Unilever Indonesia Tbk. yakni dengan 0% 

kepemilikan institusional. Pada tahun 2012 perusahaan sampel rata-rata memiliki 

kepemilikan institusional dibawah 50%

Pada tahun 2012 rata-rata nilai komposisi dewan komisaris independen 

perusahaan adalah 0.419 atau 41.9%. komposisi dewan komisaris indepeneden yang 

tertinggi dimiliki oleh PT Unilever Indonesia Tbk. yakni dengan 80%. Sedangkan 

komposisi dewan komisaris independen terendah dimiliki perusahaan dengan kode

saham RMBA yakni hanya sebesar 25% ini dikarenakan salah satu dewan komisaris

independen yang dimiliki perusahaan di tahun sebelumnya wafat dan belum diganti.

Untuk jumlah komite audit di tahun 2012, perusahaan yang memiliki komite

audit terbanyak adalah perusahaan dengan kode saham ICBP, INDF, KAEF, yakni

dengan jumlah komite audit 4 orang sedangkan untuk jumlah komite audit yang palin

sedikit yaitu PT Martina Berto Tbk. yakni hanya memiliki 2 orang komite audit. 

Untuk komite audit ditahun ini perusahaan sampel memiliki rata-rata 3 orang.

Nilai rata-rata pengungkapan CSR di tahun 2012 ini adalah 67,4%. 

Pengungkapan terbanyak dilakukan oleh PT Kalbe Farma Tbk. yakni dengan
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memenuhi 34 pengungkapan dari 38 pengungkapan yang ada, atau sekitar 89,5%.

Sedangkan pengungkapan terendah dilakukan oleh PT Langgeng Makmur Industri

Tbk. yakni hanya mengungkapkan 19 kategori dari 38 kategori atau sekitar 50%.

Untuk pengungkapan CSR sendiri rata-rata pengungkapan yang dilakukan oleh

perusahaan sampel berdasarkan IS026000 sudah diatas 50%.

Variable Kinerja keuangan yang di cerminkan melalui ROE perusahaan

sampel dapat dilihat pada tabel 4.3 memiliki rata-rata 40,4%. Untuk ROE tertinggi

dimiliki oleh PT Unilever Indonesia Tbk. yakni sebesar 163,7% dan ROE terendah

dimiliki oleh perusahaan dengan kode saham LMPI yakni hanya sebesar 0,60%.

Perusahaan sampel di tahun 2011 memiliki rata-rata ROE diatas 20%.

4.2.3. Gambaran Nilai Perusahaan Berdasarkan Tobin’s Q tahun 2011
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Tabel 4.4. Nilai perusahaan 2011
2011

NPEMV (cp*jsb) DEBTEBVNO NAMA

1.552190,302,000,000595,795,768,000316,048,000,0001 ADES

123,231,000,000 2.3291,785,469,681,500696,167,000,0002 DLTA

4,513,100,000,000 1.76530,321,200,000,00015,222,900,000,0003 ICBP

21,975,700,000,000 0.82540,388,000,000,00053,585,900,000,0004 JNDF

690,545,000,000 4.1077,158,532,500,0001,220,813,000,0005 MLBI

212,696,000,000 3.6833,366,097,000,0006 ROTI 759,137,000,000
1.3183,119,450,400,000 776,736,000,0002,179,182,000,0007 ULTJ

9,175,000,000,000 9.45519,377,000,000,000 260,788,500,000,0008 HSMP

4,086,673,000,000 0.9416,333,957,000,000 5,719,603,950,0009 RMBA

541,737,000,000 1.0891,689,750,000,000 1,888,360,000,00010 KA E F
!

0.3348,274,554,000,000 1,593,750,000,000 1,758,619,000,00011 KLBF

1,194,696,000,00012 TSCP 4,250,374,000,000 352,881,750,000 0.284

13 514,674,000,000 438,700,000,000 141,131,000,000 0.884MBTO

10,482,000,000,00014 UNVR 143,444,000,000,000 6,801,000,000,000 8.693i

15 KDSI 587,567,000,000 99,225,000,000 308,398,000,000 0.455

16 LMPI 685,896,000,000 216,935,000,000 278,776,000,000 0.514!
I 7,885,994,937,500 31,329,781,315,594 3,298,021,250,000 2.389mean

53,585,900,000,000 260,788,500,000,000 21,975,700,000,000 9.455max

min 316,048,000,000 99,225,000,000 123,231,000,000 0.284
Sumber: Lampiran IV

Berdasarkan tabel 4.4, dapat dilihat bahwa nilai perusahaan tertinggi di tahun 

2011 adalah 9.455 atau 945,5% yang diperoleh PT Hanjaya Mandala Sampoema Tbk 

dan nilai perusahaan terendah diperoleh PT Tempo Scan Pasific Tbk dengan nilai 

28,4%. Nilai perusahaan diperoleh dari pembagian EMV yang ditambah DEBT lalu 

dibagi dengan EBV yang ditambah dengan DEBT. Untuk rata-rata nilai perusahaan 

ditahun 2011 adalah 238,9%.
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4.2.4. Gambaran Nilai Perusahaan Berdasarkan Tobin’s Q tahun 2012

Tabel 4.5. Nilai perusahaan 2012
2012

EMV (cp*jsb) NPDEBTEBVNO NAMA

2.3071,132,601,856,000 179,972,000,000ADES 389,094,000,0001
4.8794,083,361,155,000 174,316,000,000698,297,000,0002 DLTA

2.17645,481,800,000,000 5,768,000,000,0003 ICBP 17,782,000,000,000
51,363,000,000,000 25,181,500,000,000 0.90659,324,200,000,0004 INDF

822,195,000,000 7.9691,152,048,000,000 14,910,543,690,0005 MLBl

6,985,284,000,000 538,337,000,000 4.3166 ROTI 1,204,944,000,000
774,275,000,0007 ULTJ 2,420,794,000,000 3,263,869,400,000 1.264

8 HSMP 26,247,000,000,000 170,937,000,000,000 12,939,000,000 6.510
9 6,935,601,000,000 4,199,202,900,000 5,011,668,000,000 0.771RMBA

10 KA E F 2,076,348,000,000 4,109,960,000,000 634,814,000,000 1.750
11 KLBF 9,417,957,000,000 496,875,000,000 2,046,314,000,000 0.222

12 TSCP 4,632,985,000,000 508,564,875,000 1,279,829,000,000 0.302

13 MBTO 609,494,000,000 406,600,000,000 147,391,000,000 0.732
14 UNVR 11,985,000,000,000 159,085,500,000,000 8,017,000,000,000 8.354

15 KDSI 570,564,000,000 200,475,000,000 254,558,000,000 0.551
16 LMPI 815,153,000,000 327,925,000,000 405,696,000,000 0.601

9,141,342,437,500 29,218,285,179,750 3,203,050,250,000 2.726mean

59,324,200,000,000 170,937,000,000,000 25,181,500,000,000 8.354max

min 389,094,000,000 200,475,000,000 12,939,000,000 0.222
Sumber: Lampiran IV

Berdasarkan tabel 4.5, dapat dilihat bahwa nilai perusahaan tertinggi di tahun

2011 adalah 8.354 atau 835,4% yang diperoleh PT Unilever Indonesia Tbk dan nilai

perusahaan terendah diperoleh PT Kalbe Farma Tbk dengan nilai 22,2%. Untuk rata- 

rata nilai perusahaan ditahun 2012 adalah 276,6%.
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BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1. Statistik Deskriptif dan Penelitian

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan

deskripsi atas variabel-variabel penelitian. Alat yang digunakan untuk

mendeskripsikan variabel dalam penelitian ini adalan mean, minimum, maksimum dan

standar deviasi. Hasil dari perhitungan yang dilakukan dengan SPSS v.20.0 diperoleh

gambaran masing-masing variabel. Berikut adalah hasil statistik deskriptif dari data

yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 5.1.
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 
________ Descriptive Statistics___________

MinimumN Maximum Mean Std. Deviation

Kinerja Keuangan 
Kepemilikan Manajemen 
Kepemilikan Institusional 
Komisaris Independen 
Komite Audit 
CSR

Nilai Perusahaan

32 .013 1.637 .39178 .433925
32 .100 .850 .58144 .195767

32 .000 .900 .26900 .196261
32 .250 .800 .41381 .120364
32 2.000 4.000 3.09375 .465547
32 .447 .895 .65388 .109895
32 .222 9.455 2.55744 2.774100

Valid N (listwise) 32
Sumber: Lampiran VI (hasil output SPSS)

Berdasarkan tabel 5.1 diatas, menunjukan bahwa variabel nilai perusahaan 

memiliki nilai rata-rata 2.55744 atau 255,7%. Nilai perusahaan paling kecil adalah 

22,2%, sedangkan nilai perusahaan terbesar adalah 945,5%, dan nilai standar deviasi
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adalah 277,4%. Data ini menunjukan bahwa rata-rata nilai perusahaan manufaktur

sektor industri barang konsumsi di Indonesia menunjukan nilai 255,7%

Variabel kepemilikan manajerial dapat dilihat di tabel 5.1 yang

menggambarkan rata-rata kepemilikan manajerial perusahaan adalah 58,1%. Nilai

terkecil dari nilai kepemilikan manajerial adalah 10% dan nilai tertinggi adalah 85%

dengan standar deviasi sebesar 19,6%.

Variabel kepemilikan institusional pada tabel 5.1 digambarkan dengan rata-

rata 27% artinya perusahaan sampel tidak terlalu dipengaruhi oleh institusi lain. Di

tabel 5.1 menggambarkan tingkat terendah dari kepemilikan institusional 0% dan

tingkat tertinggi 90% sedangkan untuk standar deviasi pada variabel ini digambarkan

dengan 19,6%.

Pada tabel 5.1 digambarkan bahwa komposisi dewan komisarin independen

pada perusahaan sampel memiliki rata-rata 41,4% dengan komposisi terendah adalah

25% dan komposisi tertinggi adalah 80% serta standar deviasi untuk variabel ini

adalah 12,03%. Dengan rata-rata 41,4% dapat diartikan bahwa sebagaian besar 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi telah memenuhi aturan yang 

dibuat BAPEPAM dan peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A yaitu “perusahaan 

harus mempunyai dewan komisaris independen sekurang-kurangnya 30%”.

Variabel Komite audit pada tabel 5.1 digambarkan dengan rata-rata 3. Artinya 

secara rata-rata perusahaan yang menjadi sampel memiliki komite audit sebanyak 3
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orang. Kepemilikan komite audit yang paling sedikt adalah 2 orang dan yang paling 

banyak adalah 4 orang. Dengan standar deviasi 0,46.

Variabel kinerja keuangan yang di proksikan dengan ROE pada tabel 5.1 

digambarkan dengan rata-rata 39,2% yang berarti rata-rata kinerja keuangan 

perusahaan sampel mencerminkan kinerja yang baik, nilai tertinggi kinerja keuangan 

dalam penelitian ini adalah 163,7% dan nilai terendah adalah 1,3% dengan standar

deviasi 43,4%.

Untuk variabel CSR, tabel 5.1 menggambarkan nilai tertinggi indeks

pengungkapan CSR pada perusahaan sampel adalah 89,5%. Sedangkan nilai terendah

adalah 44,7% dan standar deviasi 11% dengan rata-rata sebesar 65,4%. Data ini

mnunjukan bahwa rata-ata pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan

manufaktur sektor industri barang konsumsi di Indonesia sudah mengungkapkan

program CSR sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik5.2.

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengatahui kondisi data yang digunakan dalam 

penelitian ini. Hal ini dilakukan agar diperoleh model analisis yang tepat untuk 

dipergunakan dalam penelitian ini. Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan 

meliputi: Uji Normalitas, Uji Multikoloniaritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji 

Autokorelasi.
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5.2.1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel

dependen, variabel independen keduanya memiliki distribusi normal ataukah tidak.

Model regresi yang baik adalah data normal atau mendekati normal. Caranya adalah

dengan normal probability plot yang membandingkan distribusi komulatif dari data

sesungguhnya dengan distribusi komulatif dari distribusi normal. Data yang normal

atau mendekati distribusi normal memiliki bentuk seperti lonceng. Alat analisis yang

digunakan dalam uji ini adalah uji Kolmogorov-Smimov dengan koreksi Lilliefors.

Pengambilan keputusan mengenai normalitas adalah sebagai berikut:

a. Jika p < 0,05 maka distribusi data tidak normal

b. Jika p > 0,05 maka distribusi data normal

Hasil Uji normalitas menggunakan uji Normalitas P-Plot dan grafik histogram 

digambarkan dalam gambar 5.1. dan gambar 5.2. berikut ini.
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Gambar 5.1 Uji Normalitas P-Plot

Histogram
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Gambar 5.2 Grafik Histogram
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5.2.2. Hasil Uji Multikoloniaritas

Multikoiinieritas adalah adanya suatu hubungan linier yang sempurna antara beberapa

atau semua variabel independen. Uji Multikoiinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas 

(Ghozali, 2001). Pada program SPSS, ada beberapa metode yang sering digunakan

untuk mendeteksi adanya multikoiinieritas. Salah satunya adalah dengan cara

mengamati nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance Batas dari VIF

adalah 10 dan nilai dari Tolerance adalah 0,1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan

nilai Tolerance kurang dari 0,1 maka terjadi multikoiinieritas. Bila ada variabel

independen yang terkena multikoiinieritas, maka penanggulangannya adalah salah

satu variabel tersebut dikeluarkan (Ghozali, 2001). Adapun hasil pengujian dengan

SPSS v. 20.0 untuk mendeteksi terjadinya gejala multikolinearitas disajikan sebagai

berikut:
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Tabel 5.2.
Hasil Uji Multikoloniaritas 

Coefficients8
Collinearity

Statistics

Sig.Standard ized tUnstandardizedModel
CoefficientsCoefficients

VIFToleranceBetaB Std. Error

-.292 .773(Constant) -1.174 4.021

2.189.4575.228 .000.825KK 5.274 1.009

.232 4.314.213.283 1.2794.016 3.139KM

4.056.254 .247.251 1.1673.0371 KIN 3.543

.554 1.806-.038 .9703.304 006Kl 127

.876 1.141.012 .990.679 .001KA .008

.840 1.191-.097 -.831 .414CSR -2.441 2.938
a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan 
Sumber : Lampiran VI (hasil output SPSS)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5.2. menunjukkan bahwa semua

variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tolerance yang lebih dari 0,1

dan nilai VIF yang kurang dari 10. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel penelitian

tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas dalam model regresi atau dengan

kata lain terbebas dari multikoloniaritas sehingga dapat dipercaya dan objektif.

5.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika 

varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedositas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Dan jika varians berbeda maka
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disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas 

atau tidak terjadi heteroskedasitas (Ghozali, 2001). Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada 

grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y’ adalah Y yang 

diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di- 

siandardized (Ghozali, 2001). Hasil deteksi dengan melihat scatterplot disajikan

dalam gambar 5.3. di bawah ini.

Scatterplot
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Gambar 5.3 Uji Hetroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 5.3 terlihat titik-titik menyebar secara acak baik diatas

maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan juga terlihat titk-titik tersebut tidak
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membentuk suatu pola tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

5.2.4. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier 

terdapat korelasi antara pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 

(sebelumnya) (Ghozali, 2001). Alat analisis yang digunakan adalah uji Durbin - 

Watson Statistik. Untuk mengetahui terjadi atau tidak autokorelasi dilakukan dengan 

membandingkan nilai statistik hitung Durbin-Watson pada perhitungan regresi 

dengan statistik tabel Durbin-Watson pada tabel. Hasil uji autokorelasi Durbin 

Watson yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS v. 20.0 adalah seba gai

berikut:

Tabel 5.3

Hasil Uji Autokorelasi (.Durbin-Watson)

DW-tabel (n = 16, k = 6,
Durbin-Watson

dL dU 4 - dL 4-dU

2.322 1.0409 1.9093 2.9591 2.0907

a. Predictors: (Constant), CSR, KM, KIN, KA. KK. Kl

b. Dependent Variable: Nilai Perusahaan 
Sumber : Lampiran VI (hasil output SPSS)
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Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5.3 dengan ketentuan n = 32 dan K = 

6, dimana N adalah jumlah sampel penelitian, dan K adalah jumlah variabel 

independen. Deteksi adanya autokorelasi adalah dengan melihat angka D W (Durbin- 

Watsori). Jika DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dL), maka 

koefisien autokorelasi lebih besar dari nol berarti autokorelasi positif, dan jika nilai 

DW lebih besar daripada dU (upper bound) makan tidak terjadi autokorelasi positif

atau dengan kata lain, tidak terjadi autokorelasi.

5.2.5. Pengujian Determinan (R2)

Koefisien determinan digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel-variabel dependen. Nilai koefisien adalah antara 

nol sampai dengan satu dan ditunjukkan dengan nilai adjusted R . Dan berdasarkan 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien determinan (adjusted R2)

diperoleh sebesar 0.647 atau 64.7%. Hal ini menunjukkan bahwa 64.7% kinerja

keuangan untuk perusahaan-perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi

dipengaruhi oleh variabel corporate governance (yang diproksikan dengan

Kepemilikan Saham Institusional, Kepemilikan Manajerial, Indepedensi Dewan

Komisaris, dan Ukuran Komite Audit), pengungkapan CSR, dan Kinerja Keuangan.

Sedangkan sisanya sebesar 35.5% dijelaskan oleh variabel lain. Hasil tersebut dapat

dilihat pada Tabel 4.7 di bawah ini

69



Tabel 5.4.
Hasil Pengujian Determinan

Model Summary0

Std. Error of theAdjusted R 
Sguare

R SguareRModel
Estimate

1.647527.846a .647.7161
a. Predictors: (Constant), CSR, KK, KM, KIN, Kl, KA

b. Dependent Variable: Nilai Perusahaan 
Sumber : Lampiran VI (hasil output SPSS)

Hasil Pengujian Hipotesis5.3.

Setelah dilakukan uji prasayarat analisis atau uji asumsi klasik dan dinyatakan bahwaI

model regresi diasumsikan tidak terganggu oleh masalah normalitas,

multikoloniaritas, heteroskedastisitas dan auto korelasi, maka analisis linear dapat

dilakukan.

Regresi adalah hubungan fungsional yang terjadi antara satu atau lebih

variabel dependen dengan variabel independen, agar dapat diketahui nilai duga rata-

rata variabel dependen atas pengaruh variabel independen tersebut. Dalam penelitian

ini digunakan model regresi linier berganda. Perhitungan analisis regresi linier

berganda dilakukan dengan bantuan komputer Program SPSSfor Windows V20.0.

Analisis regresi linier digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk

mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas (Ghozali, 2001). Hasil pengolahan

data sebagi berikut:
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Tabel 5.5.
Hasil Analisis Regresi 

Coefficients*
StandardizedUnstandardized

Coefficients Coefficients

Sig.Std. Error Beta tModel B

.773-.2924.021(Constant) -1.174

.000.825 5.2281.009KK 5.274

.2131.279.2834.016 3.139KM

1.167 .254.2513.543 3.037KIN1

.970006 -.038127 3.304Kl

.990.001 .012.008 .679KA

.414-.097 831CSR -2.441 2.938
a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan 

Sumber : Lampiran VI (hasil output SPSS)

Model persamaan regresi linier berganda dan hasil analisis yang diperoleh

adalah:

NP = - 1.174 + 3.543 (Kepemilikan Institusional) + 4.016 (Kepemilikan Manajerial)

- 0.127 (Ukuran Dewan Komisaris Independen) + 0.008 (Ukuran Komite Audit) -

2.441 (Pengungkapan CSR)+ 5.274 (kinerja keuanagn) +e

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa Nilai Perusahaan dipengaruhi

oleh corporate governance (yang diproksikan dengan Kepemilikan Institusional,

Kepemilikan Manajerial, Indepedensi Dewan Komisaris, dan Ukuran Komite Audit), 

pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Kinerja keuangan (yang di 

proksikan dengan ROE). Hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
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a. Nilai konstanta bernilai negatif, hal ini menunjukkan bahwa apabila Good 

Corporate Governance (yang diproksikan dengan dengan Kepemilikan Saham 

Institusional, Kepemilikan Manajerial, Indepedensi Dewan Komisaris, dan 

Ukuran Komite Audit), pengungkapan CSR dan Kinerja keuangan konstan, maka 

Nilai Perusahaan akan sebesar -1.147.

b. Nilai koefisien kepemilikan saham institusional sebagai proksi dari Good 

Corporate Governance bernilai positif sebesar 3.543 artinya jika kepemilikan 

saham institusional perusahaan meningkat, maka Nilai Perusahaan juga akan 

meningkat sebesar 3.543.

c. Nilai koefisien kepemilikan manajerial sebagai proksi dari Good Corporate 

Governance bernilai negative sebesar 4.016 artinya jika kepemilikan manajerial 

semakin besar, maka Nilai Perusahaan akan meningkat sebesar 4.016.

d. Nilai koefisien Ukuran Dewan Komisaris Independen sebagai proksi dari Good 

Corporate Governance bernilai negatif sebesar -0.127 artinya jika Ukuran 

Dewan Komisaris meningkat, maka Nilai Perusahaan akan menurun sebesar

0.127 atau 12.7%.

e. Nilai koefisien Ukuran Komite Audit sebagai proksi dari Good Corporate

Governance perusahaan bernilai positif sebesar 0.008 artinya jika Ukuran

Komite Audit perusahaan meningkat, maka Nilai Perusahaan akan meningkat

sebesar 0.008 atau 0.8%.
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f. Nilai koefisien Pengungkapan Corporate Social Responsibility perusahaan 

negatif sebesar -2.441 artinya jika pengungkapan CSR meningkat, Maka Nilai

Perusahaan akan menurun sebesar 2.441

g. Nilai Koefisien Kinerja Keuangan (yang di proksikan dengan ROE) adalah 

positif sebesar 5.274. Artinya jika kinerja keuangan meningkat maka Nilai 

Perusahaan akan Meningkat pula sebesar 5.274.

5.3.1. Hasil Uji Pengaruh Simultan (F Test)

Pengujian hipotesis uji F digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan 

variabel bebas mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. Dari

hasil pengujian simultan diperoleh sebagai berikut:

Tabel 5.6.
Hasil Uji Pengaruh Simultan (F Test) 

ANOVAa

Mean Sguare F Sig.dfSum of SguaresModel

.000b170.706 6 28.451 10.482Regression

Residual 25 2.71467.8591

31Total 238.565

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan

b. Predictors: (Constant), CSR, KM, KIN, Kl, KA, KK 
Sumber : Lampiran VI (hasil output SPSS)

Hasil pengolahan data terlihat bahwa variabel independen Good Corporate

Governance (yang diproksikan dengan Kepemilikan Saham Institusional,

Kepemilikan Manajerial, Indepedensi Dewan Komisaris, dan Ukuran Komite Audit),
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pengungkapan Corporate Social Responsibility (dengan pedoman ISO 26000) , dan 

Kinerja Keuangan mempunyai signifikansi F hitung sebesar 10.428 dengan tingkat 

signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hasil analisis dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen Good Corporate Governance 

(yang diproksikan dengan Kepemilikan Saham Institusional, Kepemilikan 

Manajerial, Indepedensi Dewan Komisaris, dan Ukuran Komite Audit), 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (dengan pedoman ISO 26000) , dan 

Kinerja Keuangan mempunyai berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada 

perusahaan-perusahaan manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.

5.3.2. Hasil Uji Parsial (t Test)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,2001). Hasil pengujian 

analisis regresi sebagaimana pada lampiran diketahui nilai t hitung pada tabel

4.9sebagai berikut:
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Tabel 5.7.
Hasil Uji Parsial (t Test) 

Coefficients*

Standard ized

Unstandardized Coefficients Coefficients

Sig.BetaB Std. Error tModel

.773-.292-1.174 4.021(Constant)

.000.825 5.2285.274 1.009KK

1.279 .2133.139 .283KM 4.016

.2543.037 .251 1.1673.5431 KIN

-.006 -.038 .970127 3.304Kl

.001 .012 .990.008 .679KA

.4142.938 -.097 -.831CSR -2.441

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan 
Sumber : Lampiran VI (hasil output SPSS)

Hasil pengujian menunjukan hasil Berdasarkan hasil Uji t, maka pengambilan

keputusannya berdasarkan Pengujian terhadap Nilai Perusahaan. Hipotesis pertama

menyebutkan bahwa GCG (yang di proksikan dengan Kepemilikan Institusional,

Kepemilikan Manajerial, Indepedensi Dewan Komisaris, dan Ukuran Komite Audit),

pengungkapan CSR, dan Kinerja Keuangan berpengaruh secara simultan terhadap

Nilai Perusahaan. Berdasarkan hasil perhitungan data menggunakan program SPSS

diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 0.000. Ini berarti keputusan tolak Hq,

karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.
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5.4. Pembahasan

5.4.1. Hubungan Kinerja Keuangan dengan Nilai Perusahaan

Kinerja keuangan adalah ukuran seberapa baiknya perusahaan dalam 

menggunakan dan mengelola asset perusahaan untuk kegiatan bisnis dan 

menghasilkan pendapatan. Kinerja keuangan juga bisa digunakan sebagai alat 

pembanding dengan perusahaan yang sejenis. Perusahaan kemungkinan akan 

menggunakan informasi akuntansi untuk menilai kinerja manajer. Kemungkinan lain 

adalah informasi akuntansi digunakan bersamaan dengan informasi non akuntansi

untuk menilai kerja manajernya.

Tabel 5.8.
Hasil Uji Hipotesis I 

Coefficients*
Collinearity

Statistics

Standard ized Sig.Unstandardized tModel
CoefficientsCoefficients

Tolerance VIFBetaB Std. Error

.211.380 1.277.485(Constant)
1

.827 8.066 .000 1.000 1.000.6565.289KK

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan 
Sumber : Lampiran VI (hasil output SPSS)

Berdasarkan hasil penelitian dengan SPSS di peroleh bahwa nilai signifikan

dibawah 0.05 atau 5% hal ini menunjukan bahwa kinerja keuangan memiliki

pengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Sehingga hipotesis pertama yang menyebutkan

bahwa Kinerja Keuangan berpengaruh Nilai Perusahaan dapat diterima. (Hj

diterima). Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang
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dilakukan Chairul Amri dan Untara (2011) yang juga memiliki hasil yang sama,

dimana kinerja keuangan yang di proksikan dengan Return On Equity (ROE) terbukti 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Hasil ini mendukung

teori yang menyatakan bahwa informasi akuntansi berupa laporan keuangan yang 

tentunya di dalamnya ada kinerja keuangan adalah suatu sinyal yang diberikan

manajemen kepada pihak eksternal tentang kondisi perusahaan, semakin baik kinerja 

keuangan, pihak eksternal akan menilai kondisi perusahaan pemilik juga baik.

5.4.2. Hubungan Kepemilikan Manajemen dan Nilai Perusahaan

Kepemilikan Manajerial atau kepemilikan Manajemen dalam mekanisme

GCG digunakan untuk mengurangi konflik keagenan. Dengan kepemilikan

manajemen maka kesempatan manajemen untuk mengambil keuntungan pribadi

dapat di minimalisasikan. Manajer perusahaan akan mengambil keputusan sesuai

kepentingan perusahan dengan cara mengungkapkan informasi yang seluas-luasnya

untuk meningkatkan image perusahaan dimata public, meskipun manajer harus

mengorbankan sumber daya nya. Semakin besar peran kepemilikna manajerial di

dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan

nilai perusahaan.

Berdarkan hasil uji t variabel, kepemilikan manajerial memiliki nilai

signifikansi sebesar 0.011 atau dibawah 5% yang berarti kepemilikan manajemen 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai keuangan, hal ini menunjukan
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bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan dapat diterima (H2 Diterima), 

bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Chairul Amri dan Untara 

(2011) dimana hasilnya menunjukan bahwa kepemilikan manajemen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Namun hasil ini

5.4.3. Hubungan Kepemilikan Institusional dengan Nilai Perusahaan

Struktur kepemilikan institusional umumnya dapat bertindak sebagai pihak 

yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar 

(lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. 

Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva 

perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap 

pemborosan yang dilakukan oleh manajemen.

Hasil pengujian menggunakan SPSS menunjukan bahwa kepemilikan 

institusional memiliki nilai signifikansi sebesar 0.139 yang berarti diatas 0.05 atau 

dengan kata lain kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan tidak dapat diterima (H3 

Ditolak). Karena penelitian sebelumnya tidak memasukan kepemilikan institusional 

sebagai variabel, maka hasil ini tidak 

sebelumnya.

bisa dibandingkan dengan penelitian
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Tabel 5.9.
Hasil Uji Hipotesis II, III, IV, dan V 

Coefficients* ___
Collinearity

Statistics

Sig.Unstandardized Standardized tModel

Coefficients Coefficients
VIFToleranceB Std. Error Beta

.032-2.265-10.668 4.710(Constant)
3.554.2812.740 .0113.978 .769KM 10.901

.260 3.8431.525 .1394.126 .445KIN 6.2911
1.081.006 .925.459 2.9673.568Kl 10.587
1.123.782 .890.280.940 .044KA .263

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan 
Sumber: Lampiran VI (hasil output SPSS)

5.4.4. Hubungan Komisaris Independen dengan Nilai Perusahaan

Komisaris Independen diperlukan untuk meningkatkan independensi Dewan

Komisaris terhadap kepentingan pemegang saham (mayoritas) dan benar-benar

menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya. Dengan

demikian, semakin besar komposisi Independensi Dewan komisaris, maka

kemampuan Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka melindungi

seluruh pemangku kepentingan dan mengutamakan perusahaan semakin objektif.

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan,

memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan komposis dewan komisaris akan

menentukan kebijakan perusahaan termasuk kebijakan yang berkaitan dengan nilai

perusahaan.
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Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS, ditemukan bahwa 

Komisaris independen memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan dengan nilai 

signifikansi sebesar 0.006 ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa Komisaris 

Independen memiliki pengaruh terhadap nilai keuangan dapat diterima (H4 

Diterima). Karena variabel ini merupakan variabel yang ditambahkan untuk 

membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sehingga hasil pengujian 

ini tidak dapat di bandingkan dengan penelitian sebelumnya.

5.4.5. Pengaruh Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan

Komite audit bertugas dan berfungsi untuk membatu anggota dewan 

komisaris. Komite audit merupakan pihak independen yang memenuhi persyaratan 

Bapepam dan bursa, yang diangakat dan bertanggungjawab kepada pihak komisaris. 

De ngan demikian, apabila fungsi dan tanggungjawab komite audit dapat 

dilaksanakan dengan baik, maka hal ini akan mendorong terwujudnya prinsip-prinsip 

GCG yang juga akan mendorong perusahaan untuk selalu bertanggungjawab kepada 

kepentingan seluruh stakeholders yang dapat memberikan persepsi terhadap nilai

perusahaan tersebut.

Berdasarkan hasil pengujian dengan SPSS, komite audit tidak memiliki

pengaruh terhadap nilai perusahaan. Nilai signifikansi yang di peroleh 0.782 atau

diatas 5% sehingga hipotesis yang meyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh

terhadap nilai perusahaan tidak dapat diterima (H5 Ditolak). Senada dengan
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komisaris independen dan kepemilikan manajemen, variabel ini adalah varibel

tambahan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sehingga

hasilnya tidak dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian

yang dilakukan yuniarti (2003), Nurlela dan Islahudin (2008), dan Chairul Amri dan

Untara (2011).

5.4.6. Hubungan Corporaie Social Responsibility dengan Nilai Perusahaan

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah pengungkapan yang

dilakukan perusahaan sebagai tanggungjawab terhadap lingkungan sekitar

perusahaan, karena tanggungjawab perusahaan bukan hanya kepada stakeholder - nya 

sebagai pemegang kepentingan, tetapi juga pada sosial, seperti lingkingan dimana

perusahaan tersebut berdiri, juga kesejahteraan lingkungan sekitar perusahaan dan

sekitarnya. Bentuk tanggungjawab sosial perusahaan ini secara tidak langsung akan

membentuk nilai perusahaan karena masyarakat akan melihat seberapa baik 

perusahaan menjalankan program CSR terutama pada lingkungan sekitae perusahaan.

Tabel 5.10.
Hasil Uji Hipotesis IV 

Coefficients*
Model Unstandardized

Coefficients

Standardized t Si g. Collinearity

StatisticsCoefficients

Std. ErrorB Beta Tolerance VIF
(Constant) .196 3.023 .065 .949

1
CSR 3.611 .1434.561 .792 .435 1.000 1.000

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan 
Sumber : Lampiran VI (hasil output SPSS)
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Hasil pengolahan data berdasarkan SPSS menyatakan bahwa CSR tidak

memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan karena nilai signifikansi yang diperoleh

diatas 5% yakni 0.435 atau 43% dengan kata lain Hipotesis yang menyatakan CSR

memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan tidak dapat diterima (H6 Ditolak). Hasil

ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Chairul Amri dan Untara

(2011) yang menyatakan bahwa CSR memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Dan juga penelitian yang dilakukan Nurlela dan Islahudin (2008) memiliki hasil yang

sama yakni hubungan CSR dan GCG sebagai variabel moderating berpengaruh

signifikan terhadap nilai perusahaan. Perbedaan hasil ini kemungkinan karena adanya

perbedaan indikator pengungkapan CSR. Nurlela dan islahudin (2008) serta Chairul

Amri dan Untara (2011) menggunakan GRO dalam penelitiannya sedangkan penulis

menggunakan IS026000 sebagai indikator pengungkapan CSR dalam penelitian ini.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Nilai perusahaan merupakan cerminan perusahaan yang tergambar dari harga

sahamnya, namun nilai perusahaan tidak hanya terbentuk dari permintaan dan

penawaran saham yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai pasar saham

di Indonesia. Nilai perusahaan juga dapat di bentuk melalui kinerja keuangan yang
i

dicapai perusahaan salah satunya dengan pencerminan kinerja keuangan melalui

Return On Eguity (ROE). Return On Eguity (ROE) adalah merupakan salah satu

indikator penting yang sering digunakan oleh investor untuk menilai tingkat 

profitabilitas perusahaan sebelum melakukan investasi. Selain itu, nilai perusahaan 

dapat juga terbentuk dengan adanya tata kelola perushaan yang baik (Good Corporate 

Governance) yang tentunya akan membentuk nilai perusahaan di masyarakat.

!

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur sektor industri

barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2011 dan 2012 masing-masing

sebanyak 16 perusahaan, dari hipotesis-hipotesis yang diajukan penulis, hanya ada

tiga faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu, kinerja keuangan, dan dua 

unsur Good Corporate Governance yaitu kepemilikan institusional dan komisaris 

independen. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh hasil
i

!
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bahwa kinerja keuangan, kepemilikan manajemen, dan komisaris independen

memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepeilikan

institusional, komite audit dan pengungkapan CSR tidak memiliki pengaruh terhadap

snilai perusahaan.

6.2. Saran

Berdasarkan keterbatasan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai

berikut:

Penelitian lain dapat menganalisis dengan menggunakan dua atau lebih periode 

penelitian sebagai pembanding. Serta menggunakan data variabel penelitian dan 

indikator pengukuran yang berbeda. Dan juga membandingkan pengungkapan 

antara annual report dan official website.

1.

2. Untuk memperoleh penelitian yang lebih baik sebaiknya penelitian berikutnya 

memperluas sampel penelitian dan pengujian pengamatan yang lebih lama 

sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik.

3. Bagi penelitian yang akan datang sebaiknya menggunakan populasi yang lebih

banyak yang benar-benar merepresentasikan seluruh perusahaan manufaktur

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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Untuk penelitian selanjutnya agar meneliti pada satu jenis usaha dengan periode4.

sampel yang lebih lama, sehingga diharapkan sampel yang diambil dapat

mewakili menjunjukan hasil dengan lebih baik.

Agar penelitian selanjutnya menggunakan data primer sehingga dapat melihat5.

secara detail tinggi rendahnya pengaruh fakto pembentuk nilai perusahaan.

Penelitian selanjutnya hendaknya dapat menambahkan variabel lain yang dapat6.

mewakili Kinerja Keuangan, GCG, CSR dan nilai perusahaan yang berperan

dalam mempengaruhi perusahaan.

Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan indeks lainnya dalam7.

pengungkapan CSR seperti, Social Accountability International’s SA8000

Standard, ISO 14000 environmental management Standard, dan Account

Ability’s (AA1000) Standard.
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Lampiran I

Daftar Perusahaan Listed BEI sektor industri Barang Konsumsi tahun 2011-
20121

i
-j Nama PerusahaanKategori

NoMakanan - minumanC-l
ADES (Akasha Wira International Tbk) 
AISA (Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk) 
CEKA (Cahaya Kalbar Tbk)
DAVO (Davomas Abadi Tbk)
DLTA (Delta Djakarta Tbk)
ICBP (Indofood CBP Sukses Makmur Tbk) 
INDF (Indofood Sukses Makmur Tbk) 
MLBI (Multi Bintang Indonesia Tbk) 
MYOR (Mayora Indah Tbk)
PSDN (Prashida Aneka Niaga Tbk)
ROTI (Nippon Indosari Corporindo Tbk) 
SKLT (Sekar Laut Tbk)
STTP (Siantar Top Tbk)
ULTJ (Ultrajaya Milk Industry and Trading 
Company Tbk)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

GGRM (Gudang Garam Tbk)
HMSP (Hanjaya Mandala Sampoema Tbk) 
RMBA (Bentoel International Investama

1C-2 Rokok
2
3

Tbk)
C-3 DVLA (Darya Varia Laboratoria Tbk)

INAF (Indofarma Tbk)
KA E F (Kimia Farm a Tbk)
KLBF (Kalbe Farma Tbk)
MERK (Merck Tbk)
PYFA (Pyridam Farma Tbk)
SCPI (Schering Plough Indonesia Tbk)
SQBI (Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk) 
TSPC (Tempo Scan Pasific Tbk)

Farmasi 1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 MBTO (Martina Berto Tbk) 

MRAT (Mustika Ratu Tbk) 
TCID (Mandom Indonesia Tbk) 
UNVR (Unilever Indonesia Tbk)

C-4 Kosmetik dan Barang 
Keperluan Rumah Tangga 2

3
4

KDSI (Kedawung Setia Industrial Tbk) 
KICI (Kedaung Indag Can Tbk)
LMPI (Langgeng Makmur Industry Tbk

1Peralatan Rumah TanggaC-5
2
3
33 PerusahaanTOTAL
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Lampiran II

Daftar pengungkapan CSR dengan standar ISO 26000 (38 pengungkapan)

Kategori AspekNo
Tata kelola organisasi kepatuhan pada hukum 

akuntabilitas 
transparansi 
kode etik 
pengenalan profil 
minat stakeholder

1

hak sipil dan politik 
hak sosial 
ekonomi

Hak asasi manusia2

budaya dan kelompok rentan 
hak dasar dalam kerja
pekeija dan hubungan antar-pekeija 
kondisi kerja dan perlindungan sosial 
dialog sosial
kesehatan dan keamanan kerja 
sumber daya manusia

Aktivitas tenaga kerja3

preventiv polusi 
konsumsi berkelanjutan 
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 
proteksi dan restorasi lingkungan alam

Lingkungan4

Aktivitas operasi yang fair5 anti korupsi dan anti suap 
perlibatan tanggung jawab politik 
kompetisi yang fair
promosi tanggung jawab sosial melalui 
rentan pasok 
perhatian pada haki

6 Isu konsumen marketing yang fair 
praktik perjanjian
perlindungan keamanan dan kesehatan 
konsumen
provisi dan pengambangan produk dan jasa
yang memberi manfaat sosial dan
lingkungan
layanan konsumen
penyelesaian perselisihan
privasi dan perlindungan data konsumen
akses pada produk dan servis utama
konsumsi berkelanjutan
pendidikan dan kepedulian_____________
melibatkan komunitas
kontribusi pada pengembangan ekonomi
kontribusi pada pengembangan sosial

Kontribusi pada komunitas 
dan masyarakat

7
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Lampiran III

1. Data Variabel Penelitian 2011
-i

I 2011
CSRKl KAKINKK KMNAMANO

0.333 3 0.5530.750 0.2000.210ADES1
0.400 3 0.5000.3610.261 0.5832 DLTA

0.6320.375 40.709 0.1940.206ICBP3
0.333 4 0.7110.3350.173 0.501INDF4
0.429 3 0.5530.3100.960 0.501MLBI5

3 0.6320.3330.680 0.3000.2126 ROTI
0.6320.333 30.394 0.2520.1307 ULTJ

3 0.5790.190 0.4000.791 0.798HSMP8
0.6580.400 30.810 0.1200.8569 RMBA
0.7630.900 0.400 40.137 0.10010 KAEF
0.8950.333 30.239 0.560 0.14011 KLBF

0.333 3 0.5530.186 0.690 0.28012 TSCP
0.333 2 0.7110.107 0.768 0.11513 MBTO

3 0.7890.850 0.000 0.8001.51314 UNVR
0.325 0.332 0.500 3 0.5260.08515 KDSI
0.479 0.178 0.500 3 0.44716 LMPI 0.013
0.594 0.263 0.409 3.000 0.633Mean 0.380

1.513 0.850 0.900 0.800 4.000Max 0.895
Min 0.013 0.100 0.000 0.333 2.000 0.447

i
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2. Data Variabel Penelitian Tahun 2012

2012
KA CSRKM KIN KlNO NAMA KK

3 0.5530.200 0.3330.7200.400ADES1
3 0.6050.233 0.4000.583i 0.357DLTA2
4 0.6840.650 0.194 0.3750.2613 ICBP

0.335 0.375 4 0.7110.5400.1454 INDF
0.375 3 0.6580.523 0.3021.3705 MLBI

0.6840.333 30.670 0.3000.2246 ROTI
0.7370.333 30.431 0.2500.2117 ULTJ

3 0.7370.100 0.4000.7980.7478 HSMP
0.250 3 0.6050.713 0.1390.168RMBA9

0.7630.400 30.120 0.8800.144KA E F10
0.50 3 0.8950.302 0.5210.32511 KLBF

0.6320.333 30.650 0.2800.18712 TSCP
2 0.6050.703 0.115 0.5000.10513 MBTO

0.8160.000 0.800 31.637 0.850UNV R14
3 0.6050.375 0.374 0.5000.11715 KDSI

0.5000.480 0.178 0.500 30.06016 LMPI

3.000 0.6740.404 0.569 0.275 0.419mean
0.8951.637 0.850 0.880 0.800 4.000max

min 0.060 0.120 0.000 0.250 2.000 0.500
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Lampiran IV

I. Data Nilai Perusahaan 2011
2011

EMV (cp*jsb) DEBT NPEBVNAMANO

190,302,000,000 1.552595,795,768,000316,048,000,0001 ADES

2.329123,231,000,0001,785,469,681,500696,167,000,0002 DLTA

1.76530,321,200,000,000 4,513,100,000,00015,222,900,000,0003 ICBP

21,975,700,000,000 0.82540,388,000,000,00053,585,900,000,000INDF4

690,545,000,000 4.1077,158,532,500,0001,220,813,000,0005 MLBI

3.6833,366,097,000,000 212,696,000,000759,137,000,0006 ROTI

776,736,000,000 1.3183,119,450,400,0002,179,182,000,0007 ULTJ

260,788,500,000,000 9,175,000,000,000 9.45519,377,000,000,0008 HSMP

4,086,673,000,000 0.9415,719,603,950,0006,333,957,000,0009 RMBA
I

541,737,000,000 1.0891,689,750,000,000 1,888,360,000,00010 KAEF

0.3341,593,750,000,000 1,758,619,000,000KLBF 8,274,554,000,00011
1,194,696,000,000 0.2844,250,374,000,000 352,881,750,00012 TSCP

13 MBTO 514,674,000,000 438,700,000,000 141,131,000,000 0.884

143,444,000,000,00014 UNVR 10,482,000,000,000 6,801,000,000,000 8.693
15 KDSI 587,567,000,000 99,225,000,000 308,398,000,000 0.455

16 LMPI 685,896,000,000 216,935,000,000 278,776,000,000 0.514

7,885,994,937,500 31,329,781,315,594 3,298,021,250,000 2.389mean

53,585,900,000,000 260,788,500,000,000 21,975,700,000,000 9.455max

min 316,048,000,000 99,225,000,000 123,231,000,000 0.284
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2. Data Nilai Perusahaan Tahun 2012
2012

EMV (cp*jsb)EBV DEBTNAMA NPNO

389,094,000,000 1,132,601,856,000 179,972,000,000 2.3071 ADES
“

4,083,361,155,000 174,316,000,0002 698,297,000,000 4.879DLTA

17,782,000,000,000 45,481,800,000,000 5,768,000,000,000 2.1763 ICBP

51,363,000,000,000 25,181,500,000,000 0.90659,324,200,000,0004 INDF

14,910,543,690,000 822,195,000,000 7.9691,152,048,000,0005 MLBI

1,204,944,000,000 6,985,284,000,000 538,337,000,000 4.3166 ROTI

3,263,869,400,000 774,275,000,000 1.2647 ULTJ 2,420,794,000,000

12,939,000,0008 HSMP 26,247,000,000,000 170,937,000,000,000 6.510
9 6,935,601,000,000 4,199,202,900,000 5,011,668,000,000 0.771RMBA

10 KAEF 2,076,348,000,000 4,109,960,000,000 634,814,000,000 1.750
11 KLBF 9,417,957,000,000 496,875,000,000 2,046,314,000,000 0.222

12 TSCP 4,632,985,000,000 508,564,875,000 1,279,829,000,000 0.302

13 MBTO 609,494,000,000 406,600,000,000 147,391,000,000 0.732

14 UNVR 11,985,000,000,000 159,085,500,000,000 8,017,000,000,000 8.354
15 KDSI 570,564,000,000 200,475,000,000 254,558,000,000 0.551
16 LMPI 815,153,000,000 327,925,000,000 405,696,000,000 0.601

9,141,342,437,500 29,218,285,179,750 3,203,050,250,000 2.726mean

59,324,200,000,000 170,937,000,000,000max 25,181,500,000,000 8.354
min 389,094,000,000 200,475,000,000 12,939,000,000 0.222
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Lampiran V

Hasil Pengolahan Data (Output SPSS Versi 20.0)

Statistik Deskriptif1.

Descriptive Statistics

Std. DeviationMeanMaximumMinimumN

.433925.391781.637.01332Kinerja Keuangan 
Kepemilikan Manajemen 
Kepemilikan Institusional 
Komisaris Independen 
Komite Audit 
CSR

Nilai Perusahaan 
Valid N (listwise)______

.195767

.196261

.120364

.465547

.58144

.26900

.41381
3.09375

.850.10032

.900.00032

.800.25032

4.00032 2.000
.109895.895 .65388.44732

2.7741002.55744.222 9.45532

32

i Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov Smirnov)2.

Tests of Normality

Kolmogorov-Smimov8 Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

.252 .000 .769 32 .000Nilai Perusahaan 32

a. Lilliefors Significance Correction
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Uji Normalitas P-Plot3.

Normal P-P Plot of Regression Standardlzed Residual 

Dependent Variable: Nilai Perusahaan
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Histogram
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Hasil Uji Multikoloniaritas5.

Coefficients*

Unstandardized

Coeffidents

StandardizedModel t Sig. Collineartty

StatisticsCoefficients

B Std. Error Beta Tolerance VIF

(Constant) -1.174 4.021 -.292 .773

KK 5.274 1.009 .825 5.228 .000 .457 2.189

KM 4.016 3.139 .283 1.279 .213 .232 4.314

1 KIN 3.543 3.037 .251 1.167 .254 .247 4.056

Kl 127 3.304 -.006 -.038 .970 .554 1.806

KA .008 .679 .001 .012 .990 .876 1.141

CSR -2.441 2.938 -.097 -.831 .414 .840 1.191

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan

6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: Nilai Perusahaan
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Hasil Uji Autokorelasi7.

Model Summaryb

Std. ErroroftheAdjusted R 
Sguare

R
Durbin-WatsonRModel

EstimateSguare
a 1.647527 2.322.647.716.8461

a. Predictors: (Constant), CSR, KM, KIN, KA, KK, Kl

b. Dependent Variable: Nilai Perusahaan

8. Hasil Analisis Regresi
Coefficients*

Standandized

Unstandardized Coefficients Coefficients

Sig.BetaModel B Std. Error t

.7734.021 -.292(Constant) -1.174!
1.009 .825 5.228 .000KK 5.274;

I
1.279 .2134.016 3.139 .283KMi

! 3.543 3.037 .251 1.167 .2541 KIN

3.304 -.006 -.038 .970Kl -.127

KA .008 .679 .001 .012 .990

CSR -2.441 2.938 -.097 -.831 .414

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan

9. Hasil Uji Pengaruh Simultan (F Test)

ANOVA"

Model Sum of Sguares df Mean Sguare F Sig.

.000bRegression

Residual

170.706 6 28.451 10.482

67.859 251 2.714

31238.565Total

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan

b. Predictors: (Constant), CSR, KM, KIN, Kl, KA, KK
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10. Hasil Uji Parsial (t Test)
Coefficients*

Standardized

Unstandardized Coefficients Coefficients

Sig.Std. Error Beta tBModel

-.292 .7734.021(Constant) -1.174

.825 5.228 .0005.274 1.009KK

.283 1.279 .2133.139KM 4.016

.251 1.167 .2543.0371 KIN 3.543

.006 -.038 .9703.304Kl 127

.990.001 .012KA .679.008

■414|-.8312.938 -.097CSR -2.441

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan

Hasil Uji Koefisien Determinasi11.

Model Summaryb

Adjusted R 
Sguare

Std. Error of theModel R R Sguare

Estimate

.846a1 .716 .647 1.647527

a. Predictors: (Constant), CSR, KK, KM, KIN, Kl, KA

b. Dependent Variable: Nilai Perusahaan

12. Hasil Uji Hipotesis

a. Hipotesis 1

Coefficients*

Model Unstandardized

Coefficients

Standard ized Sig.t Collinearity

StatisticsCoefficients

B Std. Error Beta Tolerance VIF

.380 1.277 .211.485(Constant)
1

.827 8.066 .000 1.000.656 1.0005.289KK

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan
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b. Hipotesis II, Hipotesis III, Hipotesis IV dan Hipotesis V

Coefficients*

Sig.Unstandardized

Coefficients
Standardized

Coefficients
Collinearity

Statistics

tModel

ToleranceB Std. Error Beta VIF

-2.265 .032(Constant) -10.668 4.710

3.978 .769 2.740 .011 .281 3.554KM 10.901

4.126 .445 1.525 .139 .260 3.8431 KIN 6.291

.459 2.967 .006 .925 1.081Kl 10.587 3.568

.280 .782 .890 1.123KA .263 .940 .044

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan

c. Hipotesis VI

Coefficients*
Model Unstandardized Standardized Sig.t Collinearity

StatisticsCoefficients Coefficients

B Std. Error Beta Tolerance VIF
(Constant) .196 3.023 .065 .949

1
CSR 3.611 4.561 .143 .792 .435 1.000 1.000

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan

.
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Lampiran VI

Tabel Durbin Watson

Tubei l)urWi»-Wj»t5on (I>W). o - 5%

k 10k 9k Hk 7k 6
dt (IIdl d( ’dl dCdldl.dl. dlII

.7.0045 
2.8720 
2.0020 
2.5710 
2.4715 
2.7881 
2.7176 
2.2575 
2.2001 
2.1010 
2.1270 
2.0002 
2.0600 
2.0752 
2.0125 
1.0024 
1.0745 
1.0585 
1.0442 
1.0717 
1.0108 
1.0007 
1.8000 
1.8017 
1.8875 
1.8764 
1.8700 
1.8641 
1.8587 
1.8578 i 
1.8407 
1.8451 
1.8417 
1.8778 
1.8746 
1.8717 
1.8200 
1.8265 
1.8242 
1.8220 
1.8201 
1.8187 
1.8166 
1.8151 
1.8177 
1.8124 
1.8112 
1.8101 
1.8001 
1.8082 
1.8077 
1.8066 
1.8058 
1.8052 
1.80-16 
1.8041 
1.8076 
1.8072 
1.8028 
1.8025 
1.8021 
1.8010 
1.8016 
1.8014 
1.8017

0.2025 
0.2681 
0.7278 
0.7890 
0.4471 
0.5022 
0.5542 
0.6030 
0.6487 
0.6915 
0.7315 
0.7690 
0.8041 
0.8571 
0.8680 
0.8972 
0.9246 
0.9505 
0.9750 
0.9982 
1.0201 
1.0109 
1.0607 
1.0794 
1.0974 
1.1 144 
1.1307 
1.1463 
1.1612 
1.1754
1.I89J
1.2022
1.2148
1.2269
1.2785
1.24*77
1.2605
1.2709 
1.2809 
1.2906 
1.3000 
1.3090 
1.3177 
1.3262 
1.3344 
1.3424 
1.3501 
1.3576 
1.1648

11
3.1494
2.9851
2.8477
2.7270
2.624 I
2.5366
2.4612
2.3960
2.3394
2.2899
2.2465
2.2082
2.1743
2.1441
2.1172
2.0931
2.0715
2.0520
2.0343
2.0183
2.0038
I .«/906
1.9785
1.9674
1.9573
I .«14X0
1.9394
1.9315
1.9243
1.9175
1.91 13
I .«>05 5
1 .«HMI2
1.8952
I .S906
1.8863
1.8823
1.8785
1.8750
1.8718
1.8687
1.8659
1.8672
1.8607
1.85X4
1.8562
1.8542
1.8523
1.8505
1.8488
1.8472
1.8457
1.8443
1.8430
1.8418
1.8406
1.8395
1.8385
1.8375
1.831*6 
1.8358 
1.8350 
1.8343 
1.8336

0.1714
0.2305
0.2856
0.3429
0.3981
0.45 II 
0.5016 
0.5494 
0.5‘>45 
0.6371 
0.6772 
0.7149 
0.7505 
0.7840 
0.8156 . 
0.8455 
0.8737 
0.9004 
0.9256 
0.9496 
0.9724 
0.9*J40 
I.OI46 
1.0342 
1.0529 
1.0708 
1.0879 
1.10-12 
1.1198 
1.1348 
1.1492 
1.1630 
1.1762 
1.1890 
1.2013 
1.2131 
1.2245 
1.2355 
1.2461 
1.2563 
1.2662 
1.2758 
1.2851 
1.2940 
1.3027 
1.31 II 
1.3193 
1.3272 
1.3349 
1.3424 
1.3497 
1.3567 
1.3636 
1.3703 
1.3768 
1.3831 
1.3893 
1.395.7 
1.4012 
1.4069
1.4125
1.4179
1.4232
1.4284

12
3.26 58 
3.11 12 
2.97X7 
2.8601 
2.7569 
2.6675 
2.5X91 
2.5208 
2.4605 
2.4072 
2.3599 
2.31 77 
2.2801 
2.2463 
2.2159 
2.18K4 
2.1636 
2.14 10 
2.1205 
2.10 17 
2.0846 
2.06 XX 
2.0544 
2.01 IO 
2 .02 XX
2 .m 74
2.0069 
1 .9972 
I .9881 
1 .97*17 
I .97 19 
1 .9646 
1 .95 78 
1 .‘>5 14 
I .94 55 
I .93'»
I .93-K»
1 .9297 
1.9251 
I .92IK 
I .91 67 
1.9128 
1 .9092 
I .'XI58 
1 .«XI26 
1.8995 
I ,X967 
1.89 39 
I .89 14 
I .8X89 
1.88 Mi 
1 .XX-44 
I .88 2 4 
I .8X0» 
1 .8786 
1.8768 
I .8751 
1.8735 
1.8720 
1.8706 
I .86‘12 
1.86 79
I .8007

O. I 469 
0.2001 
0.2509 
0.3043 
0.356-4
0.4070 
0.4557 
0.5022 
0.5 465
0.58X4 
0.6282 
M.665V 
0.7015 
0.7353 
0.7673 
0.7*175 
11.8263 
0.8535 
0.8794 
0.9040 
0.9274 
0.9497 
0.«*710 
0.9913 
1.0107 
1.0292 
1.0469 
1.0639 
1.0X02 
1.0958 
1.1 108 
1.1252 
1.1391 
1.1524 
1.1653 
1.1776 
1.1896 
1.201 I 
1.2122 
1.2230 
1.2334 
1.2435 
1.2532 
1.2626 
1.271X 
1.2806 
1.2X92 
1.2976 
1.3057 
1.3136 
1.3212 
1.3287 
1.3359 
1.3429 
1.3498 
1.3565 
1.3630 
1.3693 
1.3755 
1.3815 
1.3X74 
1.3932 
1.3988

13
3.3604 
3.2 IMI 
3.0X95 
2.9746 
2.8727 
2.7831 
2.7037 
2.6332 
2.5705 
2.5145 
2.4643 
2.4192 
2.3786 
2.3419 
2.31186 
2.27X4 
2.2508 
2.2256 
2.2026 
2.1814 
2.1619 
2.1-140 
2.1274 
2.1120 
2.0978 
2.0846 
2.0723 
2.0609 
2.0502 
2.0403 
2.0310 
2.0222 
2.0140 
2.0064 
1 .‘>«»92 
1.9924 
1.9X60 
1.9799 
1.9743
1.9689
1.9638
1.9590
1.9545
1.9502
1.9461
1.9422
1.9386
1.9351
1.9318
1.92X6
1.9256
1.9228
1.9200
1.9174
1.9150
1.9126
1.9104
1.9082
1.9062
1.9042
1.9024
1.9006

0.1273 
n. 1753 
0.2221 
0.2718 
0.3208 
0.3689 
0.4156 
0.4606 
0.5036 
0.5448 
0.5840 
0.6213 
0.6568 
0.6*016 
0.7227 
0.7532 
0.7822 
0.8098
0. 8361 
0.8612 
0.8851 
0.«»O79 
0.9297 
0.9505 
0.9705 
0.9895 
1.0078 
1.0254 
1.0422 
1.0584 
1.0739 
1.0889 
1.1033 
M 171 
1.1305 
1.1434 
1.1558 
1.1678
1. 1791 
1.1906 
1.2015 
1.2120 
1.2222 
1.2320 
1.2416 
1.2509 
1.2599 
1.2686 
1.2771 
1.2853 
1.2934 
1.3012 
1.3087 
1.3161 
1.3233 
1.3303 
1.3372 
1.3438 
1.35113 
1.3566 
1.3628 
1.3688

14
0. 1 113 
0.1548 
0.1978 
0.244 1 
0.2901 
0.3357 
0.3X04 
0.-1236 
0.4654 
0.5055 
0.5440 
0.5808 
0.6159 
0.6495 
0.6X15 
0.7120 
0.7412 
0.7690 
11.7955 
0.8209 
0.8152 
0.8684 
U. K‘MU. 
0.91 IX 
0.9322 
0.9517 
0.9705 
0.9885 
1.04158 
1.0225 
1.0385 
1.0539 
1.06X7 
1.0831 
1.0969 
l.l 102 
1.123 I 
1.1355 
1.1476 
1.1592
1. 1705 
1.1K14 
1.1920 
1.2022 
1.2122 
1.2218 
1.2312 
1.2403 
1.2492 
1.2578 
1.2661 
1.2742 
1.2822 
1.2X‘/9 
l.2‘»74 
1.3047 
1.3118 
1.3188 
1.3256 
1.3322 
1.3386

3.4182 
3.3039 
3.1840 
3.0735 
2.9740 
2.8854 
2.8059 
2.7345 
2.6704 
2.M26 
2.5604 
2.5132 
2.4703 
2.4312 
2.3956 
2.3631 
2.3332 
2.3058 
2.2806 
2.2574 
2.2359 
2.2159 
2.1975 
2.1X03 
2.1644 
2.1495 
2.1356 
2.1226 
2.1105 
2.0991 
2.08X4 
2.0783 
2.0689 
2.0600 
2.0516 
2.0437 
2.0362
2.0291 
2.0224 
2.0161 
2.0101 
2.0044 
I ,«>9«HI 
1.9938 
1.98X9 
1.9843 
l.97«»X 
1.9750 
1.97 16 
1,9f>78 
1.9641 
1.9606 
1.9572 
1.9540 
1.9510 
1.91X1 
1.9452 
1.9426 
1.9400 
1.9375 
1.9352

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
3«)
40
41
42
43
•II
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

.371960
61 1.3787 

1.3854 
1.3918 
1.39X1 
1.4043 
1.410? 
1.4160 
1.4217 
1.4272 
1.4326 
1.4379 
1.4430 
1.44811 
1.4529 
1.4577

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
7.3
74
75
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Lampiran VI 

Hasil Pengujian Hipotesis

^ HIPOTESISNO HASIL ■ ALASAN
V’*.."1.- wfc

1 Kinerja Keuangan
Berpengaruh positif 
terhadap nilai 
perusahaan

Diterima
(signifikan)

Berdasarkan hasil penelitian dengan SPSS di 
peroleh bahwa nilai signifikan dibawah 0.05 atau 
5% hal ini menunjukan bahwa kinerja keuangan 
memiliki pengaruh terhadap Nilai Perusahaan.

2 Kepemilikan
Manajerial 
Berpengaruh Positif 
Terhadap nilai 
Perusahaan

Diterima
(signifikan)

Berdarkan hasil uji t variabel, kepemilikan
manajerial memiliki nilai signifikansi sebesar 
0.011 atau dibawah 5% yang berarti kepemilikan
manajemen memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap nilai keuangan, hal ini 
menunjukan bahwa hipotesis yang menyatakan 
bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan dapat diterima.

3 Kepemilikan
Institusional 
Berpengaruh Positif 
Terhadap Nilai 
Perusahaan.

Ditolak
(tidak
signifikan)

Hasil pengujian menggunakan SPSS menunjukan
bahwa kepemilikan institusional memiliki nilai 
signifikansi sebesar 0.139 yang berarti diatas 0.05 
atau dengan kata lain kepemilikan institusional 
tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan, sehingga hipotesis yang menyatakan 
bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan tidak dapat diterima.

4 Komisaris Independen
Memiliki Pengaruh 
Terhadap Nilai 
Perusahaan

Diterima
(signifikan)

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS,
ditemukan
memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan 
dengan nilai signifikansi sebesar 0.006 ini berarti 
hipotesis yang menyatakan bahwa Komisaris 
Independen memiliki pengaruh terhadap nilai 
keuangan dapat diterima

bahwa Komisaris independen

;

5 Ukuran Komite Audit
berpengaruh positif 
terhadap nilai 
perusahaan

Ditolak
(tidak
signifikan)

Berdasarkan hasil pengujian dengan SPSS,
komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap 
nilai perusahaan. Nilai signifikansi yang di 
peroleh 0.782 atau diatas 5% sehingga hipotesis 
yang meyatakan bahwa komite audit memiliki 
pengaruh terhadap nilai perusahaan tidak dapat 
diterima

6 Pengungkapan
Corporate Social 
Responsibility 
berpengaruh positif 
terhadap nilai 
perusahaan.

Ditolak
(tidak
signifikan)

Hasil pengolahan data berdasarkan SPSS
menyatakan bahwa CSR tidak memiliki pengaruh 
terhadap nilai perusahaan 
signifikansi yang diperoleh diatas 5% yakni 
0.435 atau 43% dengan kata lain Hipotesis yang 
menyatakan CSR memiliki pengaruh terhadap 
nilai perusahaan tidak dapat diterima

karena nilai
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