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ABSTRAK 

ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN CORPORATE 
SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 

(Studi Pada Perusahaan Food and Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2011-2015) 

 
Oleh  

LUTCY SIERA ENGGA RIANA 
  
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kinerja Keuangan dan 
Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan. Objek penelitian ini 
adalah perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di BEI. Dalam penelitian 
ini, kinerja keuangan diukur dengan Return On Assets (ROA), Return On Equity 
(ROE), Net Profit Margin (NPM), Operating Profit Margin (OPM) dan nilai 
perusahaan diukur dengan Tobin’s Q. Penelitian empiris ini menggunakan data 
sekunder berdasarkan pada teknik purposive sampling. Data yang digunakan 
diambil dari annual report periode 2011-2015 yang ada dalam website perusahaan 
dan BEI. Sampel penelitian sebanyak 9 perusahaan dengan 45 observasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier model panel data 
dengan alat analisis Eviews 9. Hasil penelitian dengan analisis regresi model panel 
data menunjukkan bahwa secara bersama-sama Return On Assets (ROA), Return 
On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Operating Profit Margin (OPM) dan 
Corporate Social Responsibility (CSR) mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q), hasil uji t menunjukkan hanya variabel 
NPM yang mempunyai pengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap 
nilai perusahaan.  

Kata Kunci: Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit 
Margin (NPM), Operating Profit Margin (OPM), Corporate Social 
Responsibility (CSR), Nilai Perusahaan (Tobin’s Q). 

 

 

 

 



ABSTRACT 

“ ANALYSIS EFFECT THE FINANCIAL PERFORMANCE AND 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON FIRM VALUE” 

(Study on Food and Beverages Companies listed on Indonesian Stock 
Exchange (IDX) period 2011-2015) 

By  

Lutcy Siera Engga Riana 

The purpose of this study is to examine the effect of financial performance and 
corporate social responsibility on firm value. This object of research is food and 
beverages companies. In this research, financial performance measured by Return 
On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Operating 
Profit Margin (OPM) and than firm value measured by Tobin’s Q. This research 
use secondary data based on purposive sampling method. Used data taken from 
annual report period 2011-2015 in the website companies and IDX. The sample of 
research are 9 companies with 45 observations. Data analysis consisted of multiple 
linear regression with panel data approach and used analytical tools Eviews 9.0. 
The results of this study indicate that simultaneously the Return On Assets (ROA), 
Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Operating Profit Margin 
(OPM) and Corporate Social Responsibility (CSR) has a significant effect towards 
firm value of food and beverages companies. The results of this study indicate that 
partial the Net Profit Margin (NPM) have a positive influence and significant effect 
towards firm value of food and beverages companies. 

Keywords: Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin 
(NPM), Operating Profit Margin (OPM), Corporate Social 
Responsibility (CSR), Nilai Perusahaan (Tobin’s Q). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tujuan utama didirikannya suatu perusahaan adalah untuk mendapatkan laba yang 

sebesar-besarnya atau mencapai tingkat keuntungan yang maksimal (Veronica, 

2013). Perusahaan dalam perkembangannya selalu berusaha untuk 

mempertahankan keunggulan bisnisnya dalam meningkatkan nilai perusahaan. 

Optimalisasi nilai perusahaan yang merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai 

melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, dimana satu keputusan 

keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan  keuangan lainnya dan 

berdampak bagi nilai perusahaan. 

 
Van Home dan James (1995)  menyatakan bahwa nilai perusahaan ditunjukan 

oleh harga saham  perusahaan  yang mencerminkan keputusan  investasi, 

pembelanjaan dan dividen. Semakin tinggi harga saham perusahaan maka 

semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut, sebaliknya apabila semakin 

rendahnya harga saham  maka semakin rendah pula nilai perusahaan tersebut. 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

telah banyak dilakukan. Teori yang mendasari penelitian-penelitian tersebut 

adalah semakin tinggi kinerja keuangan yang biasanya diproksikan dengan rasio 
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keuangan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. melalui rasio-rasio 

keuangan tersebut dapat dilihat seberapa berhasilnya manajemen perusahaan 

mengelola aset dan modal yang dimilikinya untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan. Kinerja Keuangan dapat diukur menggunakan rasio-rasio keuangan, 

rasio-rasio itu antara lain Return On Asset, Return On Equity, Net Profit Margin, 

dan Operating Profit Margin merupakan indikator yang sering digunakan oleh 

para peneliti untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. 

 
Beberapa tahun terakhir ini banyak perusahaan yang semakin menyadari penting 

nya program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bagian dari 

bisnisnya. Bassamalah dan Jermias (2005) menunjukan bahwa salah satu alasan 

manajemen melakukan pelaporan sosial adalah untuk alasan strategis. Meskipun 

belum bersifat Mondatory tetapi hampir semua perusahaan yang sudah terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia sudah mengungkapkan CSR dilaporan tahunannya. 

Sementara itu, CSR sebagai sebuah gagasan yang berpijak pada Triple Bottom 

Lines (Financial, Social dan Invironment). Hal ini muncul karena kondisi 

keuangan yang tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara 

berkelanjutan.  

 
Indonesia termasuk salah satu negara yang berkembang di dunia hal ini terbukti 

dengan adanya pembangunan di segala bidang termasuk pembangunan sektor 

ekonomi. Perekonomian di Indonesia yang semakin membaik menyebabkan 

timbulnya gairah bagi para pengusaha untuk mengelola perusahaannya di 

Indonesia. Salah satu pengelolaan yang harus di perhatikan adalah masalah 

keuangan yang penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, keuangan suatu 
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perusahaan berkaitan dengan sumber dana dan penggunaannya.  Semakin efisien 

penggunaan dan pengelolaan dana berarti semakin baik bagi perusahaan. Agar 

dana dalam perusahaan dapat dipenuhi secara cukup, maka dituntut adanya 

pengelolaan dan penentuan secara tepat terhadap sumber dana. Sumber dana dapat 

dipilih atau ditentukan apakah dari modal sendiri atau modal dari luar perusahaan. 

 
Persaingan perusahaan barang konsumsi makanan dan minuman semakin lama 

menjadi semakin ketat sejak disahkannya organisasi perdagangan dunia. Dengan 

terbentuknya World Trade Organization (WTO) di tahun 1994 pasar dunia 

cenderung semakin terbuka dan bebas hambatan (Riyadi, 2012). Untuk itu 

perusahaan industri barang konsumsi makanan dan minuman di Indonesia 

memerlukan dana tambahan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, serta 

mampu bersaing dengan produk luar negeri. 

 
Penelitian ini menggunakan perusahaan Food and Beverages sebagai objek 

penelitian karena saham yang berasal dari produk makanan dan minuman 

merupakan saham yang banyak diminati oleh investor. Saham pada perusahaan 

Food and Beverages tidak terpengaruh oleh pergerakan situasi ekonomi makro 

atau kondisi bisnis secara umum, perusahaan tersebut mampu memberikan bagian 

keuntungan yang diberikan emiten kepada pemegang sahamnya. Pasar industri 

makanan dan minuman diperkirakan tumbuh 7%-10% pada 2012. Sekjen 

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Franky Sibarani 

mengharapkan omzet industri makanan dan minuman akan tumbuh 8-10% pada 

2012 atau lebih besar dari pertumbuhan tahun ini yang diproyeksikan mencapai 7-

8%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh realisasi investasi-investasi baru dan 
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kenaikan daya beli masyarakat seiring pertumbuhan ekonomi nasional 

(Kementerian Perindustrian, 2012). 

Untuk itu, perusahaan harus memperkuat faktor internal agar dapat tetap 

berkembang dan bertahan. Salah satu faktor internalnya adalah perusahaan dapat 

melakukan pembenahan dalam manajemen untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi kerja atau melaksakan ekspansi usaha dalam rangka mengoptimalkan 

pangsa pasar yang berpotensial serta memperoleh nilai perusahaan yang tinggi. 

 

Tabel 1.1  

Daftar Pertumbuhan Harga Saham Tahun 2011-2015  
Perusahaan Food and Beverages 

Kode 
Perusahaan Nama Perusahaan 2011 2012 2013 2014 2015 

ADES PT Akasha Wira International 
Tbk 1.010 1.920 2.000 1.375 1.015 

DLTA PT Delta Djakarta Tbk 111.500 255.000 380.000 390.000 5.200 

ICBP PT Indofood CBP Sukses 
Makmur Tbk 2.600 3.900 10.200 13.100 13.475 

INDF PT Indofood Sukses Makmur 
Tbk 4.600 5.850 6.600 6.750 5.175 

MLBI PT Multi Bintang IndonesiaTbk 3.590 7.400 12.000 0 8.200 
PSDN PT Prasidha Aneka Niaga Tbk 310 205 150 0 122 

ROTI PT Nippon Indosari Corpindo 
Tbk 665 1.380 1.020 1.385 1.265 

SKLT PT Sekar Laut Tbk 370 300 180 180 140 

ULTJ PT Ultra Jaya Milk Industry 
and Trading Company Tbk 1.080 1.330 4.500 3.720 3.945 

Sumber: data diolah 

 
Dari tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa PT Akasha Wira International Tbk pada 

tahun 2011 sampai tahun 2013 mengalami kenaikan, sedangkan dari tahun 2013 

sampai tahun 2015 mengalami penurunan harga saham sebesar 6,25% ditahun 

2014 dan 3,6% ditahun 2015. Kenaikan dan penurunan harga saham tersebut 
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dapat disebabkan oleh nilai perusahaan yang sedang dalam kondisi baik atau 

kondisi buruk, nilai perusahaan dapat dinilai baik atau buruknya dari kondisi 

keuangan perusahaan dan program CSR yang mereka terapkan dan kemudian 

mereka laporkan dalam laporan tahunannya. 

 
Kemudian PT Delta Djakarta pada tahun 2011-2014 mengalami kenaikan secara 

berkala tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan harga saham yang sangat 

drastis sekali dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,848% yaitu sekitar 

Rp 384.000 ribu rupiah. Penurunan yang sangat drastis ini disebabkan oleh kinerja 

keuangan perusahaan yang sedang buruk sehingga berakibat terhadap nilai 

perusahaan dan kemudian berdampak pula bagi harga saham perusahaan tersebut.  

 
PT Indofood CBP Sukses Makmur dapat dilihat dari harga saham perusahaan 

yang naik secara signifikan dari tahun 2011-2015 yaitu sekitar 0,029% ditahun 

2014 dan 3,75% ditahun 2015. Itu artinya kinerja keuangan perusahaan tersebut 

baik dan CSR yang mereka programkan setiap tahunnya baik pula dan berdampak 

pada harga saham perusahaan tersebut. 

 
Harga saham PT Indofood Sukses Makmur mengalami kenaikan dari tahun 2011-

2014 dan penurunan ditahun 2015 sebesar 15,75%. Penurunan harga saham yang 

tidak cukup banyak ini adalah dampak dari kinerja keuangan perusahaan yang 

sedang buruk pula, dan program CSR pun ikut membantu dalam meningkatkan 

reputasi perusahaan dan kemudian berdampak pada nilai perusahaan. 

 
Harga saham PT Multi Bintang Indonesia Tbk pada tahun 2011 ke tahun 2013 

mengalami kenaikan sebesar 38,1% dan 46%, tahun 2014 mengalami penurunan 



6 
 

yang sangat drastis hingga harga saham Rp 0 dan naik kembali di tahun 2015 

sebesar 82%. Multi Bintang dapat memperbaiki kinerja keuangan dengan cukup 

baik dan progam CSR yang membantu meningkatkan reputasi perusahaan 

sehingga dapat memperbaiki nilai perusahaan kemudian berdampak pula pada 

harga saham yang tadi nya turun setengah persen dari harga saham sebelumnya 

menjadi naik hampir seratus persen pada tahun berikutnya. 

 
PT Prasidha Aneka Niaga mengalami penurunan harga saham pada tahun 2014 

sebesar 100% dari harga saham sebesar Rp 150 menjadi Rp 0. Dapat disebabkan 

karena keburukan kinerja keuangan perusahaan dan progam CSR yang mereka 

terapkan pun tidak membantu meningkatkan nilai perusahaan tersebut. 

 
Dapat dilihat bahwa PT Nippon Indosari Corporindo Tbk pada tahun 2011 ke 

tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 7,15%, sedangkan tahun 2013 

mengalami penurunan harga saham sebesar 3,6%, ditahun 2014 mengalami 

kenaikan kembali sebesar 3,65% dan turun kembali 1,2% ditahun 2015. Kenaikan 

dan penurunan harga saham tersebut dapat disebabkan oleh nilai perusahaan yang 

sedang dalam kondisi baik atau kondisi buruk, nilai perusahaan dapat dinilai baik 

atau buruknya dari kondisi keuangan perusahaan dan program CSR yang mereka 

terapkan dan kemudian mereka laporkan dalam laporan tahunannya. 

 
PT Sekar Laut Tbk mengalami penurunan harga saham pada tahun 2012 sebesar 

0,7% dan kemudian pada tahun 2013 dan  2014 harga saham bisa bertahan sebesar 

Rp 380 dan kembali turun ditahun 2015 sebesar 2,4%. Dapat disebabkan karena 

keburukan kinerja keuangan perusahaan dan progam CSR yang mereka terapkan 

pun tidak membantu meningkatkan nilai perusahaan tersebut. 
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Kemudian PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk pada tahun 

2011-2013 mengalami kenaikan secara berkala tetapi pada tahun 2014 mengalami 

penurunan harga saham sebesar 7,8% dan kenaikan yang tidak cukup besar 

ditahun 2015. Kenaikan dan penurunan harga saham tersebut dapat disebabkan 

oleh nilai perusahaan yang sedang dalam kondisi baik atau kondisi buruk, nilai 

perusahaan dapat dinilai baik atau buruknya dari kondisi keuangan perusahaan 

dan program CSR yang mereka terapkan dan kemudian mereka laporkan dalam 

laporan tahunannya. 

 
Nilai perusahaan sangat penting karena tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen 

keuangan adalah memaksimalisasi nilai perusahaan, jika perusahaan berjalan 

dengan baik maka nilai perusahaan akan meningkat atau dapat dikatakan 

memaksimisasi harga saham (Weston & Copeland, 1991). 

 
Menurut perspektif ekonomi, perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi 

jika informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan akan 

memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam 

jangka panjang melalui penerapan CSR (Maemunah, 2005). Pengujian terhadap 

CSR masih perlu dilakukan karena efek CSR dalam meningkatkan nilai 

perusahaan tidak berefek secara langsung melainkan baru akan terasa efeknya 

dalam jangka panjang. 

  
Corporate Social Responsibility diperlukan agar perusahaan dapat meningkatkan 

reputasi perusahaan dan pada akhirnya juga meningkatkan kinerja keuangan 

perusahan secara keseluruhan. Artinya bahwa selain melihat kinerja keuangan, 
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pasar juga memberikan respon terhadap CSR yang dilakukan perusahaan sehingga 

CSR didalam perusahaan merupakan salah satu faktor yang menentukan nilai 

perusahaan baik atau sebaliknya apabila perusahaan tidak memberikan respon 

baik terhadap CSR maka nilai perusahaan buruk, hal ini ditandai dengan 

rendahnya harga saham dan volume penjualan saham yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada variabel 

independennya, jika pada penelitian sebelumnya perhitungan kinerja keuangan 

hanya menggunakan Return On Assets dan Return On Equity, maka dalam 

penelitian ini menambahkan Net Profit Margin dan Operating Profit Margin 

untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan dan Corporate Social Responsibility 

terhadap nilai perusahaan. 

 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Panel Data untuk kinerja 

keuangan dan indeks pengungkapan sosial untuk Corporate Social Responsibility 

dengan periode pengamatan dari tahun 2011-2015 pada perusahaan Food and 

Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah Return On Asset berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan 

pada perusahaan Food and Beverages? 
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2. Apakah Return On Equity berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan 

pada perusahaan Food and Beverages? 

3. Apakah Net Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan pada perusahaan Food and Beverages? 

4. Apakah Operating Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan pada perusahaan Food and Beverages? 

5. Apakah Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Food and Beverages? 

6. Apakah Return On Asset, Return On Equity, Net Profit Margin, Operating 

Profit Margin dan Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Food and Beverages? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan masalah diatas yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh Return On Asset terhadap Nilai Perusahaan 

pada perusahaan Food and Beverages. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Return On Equity terhadap Nilai Perusahaan 

pada perusahaan Food and Beverages. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Net Profit Margin terhadap Nilai Perusahaan 

pada perusahaan Food and Beverages. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Operating Profit Margin terhadap Nilai 

Perusahaan pada perusahaan Food and Beverages. 
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5. Untuk menganalisis pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) 

terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Food and Beverages. 

6. Untuk menganalisis pengaruh Return On Asset, Return On Equity, Net 

Profit Margin, Operating Profit Margin dan Corporate Social 

Responsibility terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Food and 

Beverages. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

  

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi perusahaan dan investor, penelitian ini harapkan dapat memberikan 

informasi tentang kinerja keuangan dan CSR  kepada perusahaan dan 

investor dalam proses pengambilan keputusan untuk berinvestasi. 

2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pada pengembangan teori, terutama kajian tentang kinerja keuangan dan 

CSR dan konsekuensinya terhadap nilai perusahaan yang dilaporkan. 

3. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah dan memahami 

pengetahuan teoritis yang telah dipelajari. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1.Teori Fundamental  

Teori fundamental adalah teori yang didasarkan pada fundamental ekonomi suatu 

perusahaan. Teori ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian 

yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan 

perusahaan. Sebagian pakar berpendapat teori fundamental lebih cocok untuk 

membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk 

jangka panjang (Kodrat dan Indonanjaya, 2010). Pada dasarnya, tujuan teori 

fundamental adalah membandingkan kinerja keuangan sebuah perusahaan 

terhadap:  

1. Kinerja perusahaan pesaing dalam satu sektor industri.  

2. Kinerja keuangan masa lalu perusahaan itu sendiri. 

 
2.1.1.1. Kinerja Keuangan 

Pengertian kinerja menurut Bastian (2006) adalah gambaran pencapaian 

pelaksanaan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan 

visi suatu organisasi. Konsep kinerja keuangan menurut Indriyo dan 
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Basri (2002) adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang 

dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi dan neraca.  

 
Menurut Fahmi (2011) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan 

untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan 

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja 

perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu 

perusahaan yang di analisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat 

diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang 

mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar 

sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. 

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh 

pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang 

dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

2.1.1.2. Manfaat Penilaian Kinerja 

Adapun manfaat dari penilaian kinerja adalah sebagai berikut (Fahmi, 2011):  

1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu 

periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan 

kegiatannya.  

2. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka 

pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu 

bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
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3. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa 

yang akan datang.  

4. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi 

pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.  

5. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. 

 
2.1.1.3. Tujuan Penilaian Kinerja  

Tujuan penilaian kinerja perusahaan menurut Munawir (2000) adalah sebagai 

berikut:  

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.  

2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi 

baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. 

3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan 

untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga 

atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat 

pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada 

para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan. 
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2.1.1.4. Alat Ukur Kinerja Keuangan 

 
Alat ukur kinerja keuangan dapat menggunakan Return On Asset, Return On 

Equity, Net Profit Margin dan Operating Profit Margin adalah sebagai berikut 

(Mamduh, 2009): 

1) Return On Asset 

Return On Asset (ROA) adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang 

dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan 

dana yang ditanamkan dalam aktivitas operasi perusahaan dengan tujuan 

menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Return 

On Asset diperoleh dengan cara membandingkan Net Income terhadap Total 

Asset. 

ROA dihitung dengan rumus: 

ROA = 
 ௦
௧௧ ௦௦௧

...................................................................................2.1 

 
2) Return On Equity 

Return on equity merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak 

dengan total ekuitas. Return on equity merupakan suatu pengukuran dari 

penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik 

pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang 

mereka investasikan di dalam perusahaan (Syafri, 2008). 

 
Return on equity adalah  rasio yang memperlihatkan sejauh manakah 

perusahaan mengelola modal sendiri (net worth) secara efektif, mengukur 

tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal 
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sendiri atau pemegang saham perusahaan (Sawir 2009).  ROE menunjukkan 

rentabilitas modal sendiri atau yang sering disebut rentabilitas usaha. 

Return on equity dapat dihitung dengan rumus: 

 ROE  = 
 ௦ ௦௧ 

௨௧௦
...........................................................2.2 

3) Net Profit Margin 

Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan.Semakin 

tinggi Net profit margin semakin baik operasi suatu perusahaan. 

Net profit margin dihitung dengan rumus: 

 Net Profit Margin  = 
 ௦ ௦௧ 

௨
......................................2.3 

 
4) Operating Profit Margin 

Operating profit margin merupakan perbandingan antara laba usaha dan 

penjualan. Operating profit margin merupakan rasio yang menggambarkan 

apa yang biasanya disebut pure profit yang diterima atas setiap rupiah dari 

penjualan yang dilakukan (Syamsuddin, 2001).  Operating profit disebut 

murni (pure) dalam pengertian bahwa jumlah tersebutlah yang benar-benar 

diperoleh dari hasil operasi perusahaan dengan mengabaikan kewajiban- 

kewajiban finansial berupa bunga serta kewajiban terhadap pemerintah 

berupa pembayaran pajak. Apabila semakin tinggi operating profit margin 

maka akan semakin baik pula operasi suatu perusahaan. 

Operating profit margin dihitung dengan rumus: 

Operating Profit Margin = 
 ௦ ௦௨ 

௨
...........................2.4 
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Salah satu aspek penting dari teori fundamental adalah analisis laporan keuangan, 

karena dari situ dapat diperkirakan keadaan, atau posisi dan arah perusahaan. 

Laporan keuangan yang dianalisa adalah:  

1. Laporan keuangan yang menggambarkan harta, utang, dan modal yang 

dimiliki perusahaan pada suatu saat tertentu. Laporan keuangan ini disebut 

neraca.  

2. Laporan keuangan yang menggambarkan besarnya pendapatan, bebanbeban, 

pajak, dan laba perusahaan dalam suatu kurun waktu tertentu. Laporan 

keuangan ini disebut Laporan Laba Rugi. 

 
2.1.2. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan (financial statement) merupakan suatu gambaran dari suatu 

perusahaan pada waktu tertentu (biasanya satu periode akuntansi) dan 

memberikan gambaran tentang kondisi keuangan yang dicapai perusahaan dalam 

waktu tersebut. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses atau 

kegiatan-kegiatan akuntansi dalam sesuatu kesatuan akuntansi usaha (Business 

Accounting Entity). Laporan keuangan suatu perusahaan dapat dijadikan bahan 

penguji dari pekerjaan bagian pembukuan dan sebagai alat menentukan atau 

menilai posisi keuangan suatu perusahaan pada waktu tertentu (Djahidin, 1983). 

Sedangkan menurut Kasmir (2008) laporan keuangan adalah laporan yang 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode 

tertentu. Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaannya 

yang diperoleh dalam suatu periode. Lengkap tidaknya penyajian laporan 

keuangan tergantung dari kondisi perusahaan dan keinginan pihak manajemen 
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untuk menyajikannya. Selain itu juga tergantung dari kebutuhan dan tujuan 

perusahaan dalam memenuhi kepentingan pihak-pihak lainnya. 

Menurut Harahap (2006) pihak-pihak tertentu yang dimaksudkan di atas adalah: 

1. Pemegang saham 

2. Manajer perusahaan 

3. Bankers 

4. Kreditur 

5. Investor 

6. Pemerintah 

 

Penyajian laporan keuangan oleh suatu perusahaan dimaksudkan untuk 

memberikan informasi kuantitatif mengenai keuangan perusahaan tersebut pada 

suatu periode baik untuk kepentingan manajemen, pemilik perusahaan, 

pemerintah, atau pihak-pihak lain. Dalam laporan keuangan termuat informasi 

mengenai jumlah kekayaan (assets) dan jenis-jenis kekayaan yang dimiliki (disisi 

aktiva). Kemudian tergambar kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang 

serta ekuitas (modal sendiri) yang dimiliki perusahaan. 

 
Dari penjelasan diatas, bahwa dari laporan keuangan akan tergambar kondisi 

keuangan suatu perusahaan yang dapat memudahkan manajemen dalam menilai 

kinerja manajemen perusahaan. Laporan keuangan diterbitkan untuk berbagai 

pihak yang membutuhkan dan menjadi alat analisis untuk menentukan langkah 

apa yang dilakukan perusahaan kedepannya dengan melihat persoalan yang ada. 
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2.1.2.1. Tujuan Laporan Keuangan 

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan 

suatu perusahaan kepada pihak intern atau extern perusahaan, baik pada saat 

tertentu maupun pada periode tertentu. Menurut Kasmir (2008) tujuan pembuatan 

laporan keuangan yaitu: 

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki 

perusahaan pada saat ini. 

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini. 

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh 

pada suatu periode tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam periode tertentu. 

5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap 

aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. 

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu 

periode. 

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. 

 
Prinsip Akuntansi Indonesia dalam Harahap (2009) menyatakan bahwa tujuan 

laporan keuangan itu adalah: 

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai 

aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. 
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2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan 

dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang 

timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. 

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai 

laporan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 

4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam 

aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas 

pembiayaan dan investasi. 

5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan 

dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, 

seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.  

 
Dengan demikian, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi 

tentang harta dan kewajiban yang dimiliki perusahaan pada saat ini atau pada 

periode tertentu untuk digunakan sebagai ukuran dalam pengambilan keputusan 

pihak-pihak yang membutuhkan. 

 
2.1.3. Analisis Rasio Keuangan 

Rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi 

dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya (James dalam 

Kasmir 2008). Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan 

dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio ini akan terlihat kondisi kesehatan 

perusahaan yang bersangkutan. 
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2.1.3.1. Hubungan Rasio Keuangan dan Kinerja Keuangan 

 
Menurut Warsidi dan Bambang dalam (Fahmi, 2011), analisis rasio keuangan 

merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai 

hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan 

dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu 

menggambarkan trend pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan 

risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan. 

 
Menurut James C. Van Horne dan John M. Wachowicz dalam (Fahmi, 2011) 

bahwa : “To evaluate the financial condition and performance of a firm, the 

financial analyst needs certain yardstick. The yardstick frequently used is a ratio, 

index, relating two pieces of financial data of to each other”. Jadi untuk menilai 

kondisi dan kinerja keuangan perusahaan dapat di gunakan rasio yang merupakan 

perbandingan angka-angka yang terdapat pada pos-pos laporan keuangan. Gitman 

mengatakan bahwa, “Ratio analysis involves methods of calculating and 

interpreting financial ratio to asses the firm’s income statement and balance 

sheet”. 

 
Dari pendapat di atas dapat dimengerti bahwa rasio keuangan dan kinerja 

perusahaan mempunyai hubungan erat. Rasio keuangan ada banyak jumlahnya 

dan setiap rasio itu mempunyai kegunaannya masing-masing. Bagi investor, 

investor akan melihat rasio dengan penggunaan yang paling sesuai dengan analisis 

yang investor lakukan. Jika rasio tersebut tidak merepresentasikan tujuan dari 

analisis yang akan investor lakukan maka rasio tersebut tidak akan dipergunakan, 

karena dalam konsep keuangan dikenal dengan namanya fleksibelitas, artinya 
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rumus atau berbagai bentuk formula yang digunakan haruslah disesuaikan dengan 

kasus yang diteliti. 

 
Karena kita tidak bisa menganalisasikan seluruh rumus yang ada adalah cocok 

pada semua kasus yang diteliti. Atau dalam istilah pakar keuangan bahwa pasar 

adalah laboratorium yang paling bagus untuk menguji segala kemampuan dan 

analisa yang dimiliki, maka segala kepemilikan formula dan berbagai pemikiran 

yang kita miliki akan terbukti pada saat kita menguji di pasar, seperti profit atau 

rugikah yang akan terjadi nantinya. 

 
2.1.3.2. Penggunaan Analisis Rasio Keuangan 

 
Diatas telah dikemukakan bahwa angka rasio dapat menggambarkan keadaan 

posisi keuangan atau kemampuan perusahaan. Sebagai bahan pembanding, dapat 

membandingkan rasio-rasio tersebut dengan (Kasmir, 2008): 

1. Standar rasio atau rata-rata dari industri sejenis, dimana perusahaan yang 

sedang di analisa data keuangannya menjadi anggota. 

2. Rasio yang telah ditentukan dalam budget perusahaan yang bersangkutan. 

3. Rasio-rasio historis dari perusahaan yang bersangkutan. 

4. Rasio keuangan dari perusahaan lain yang sejenis yang merupakan saingan 

dari perusahaan, yang dinilai cukup baik atau berhasil dalam usahanya. 

 
Rasio keuangan hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan 

hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan penyederhanaan ini, 

kita dapat menilai secara cepat hubungan antara pos tadi dan dapat 
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membandingkannya dengan rasio lain sehingga kita dapat memperoleh informasi 

dan memberikan penilaian (Harahap, 2006).  

2.1.3.4. Bentuk-Bentuk Rasio Keuangan 

 
Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio 

keuangan, dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Setiap rasio 

keuangan memiliki tujuan, kegunaan, dan arti tertentu. Kemudian, setiap hasil dari 

rasio yang diukur di interprestasikan sehingga menjadi berarti bagi pengambilan 

keputusan.  

 
Menurut Wetson dalam Kasmir (2008), bentuk-bentuk rasio keuangan adalah 

sebagai berikut : 

1. Rasio Likuiditas  

a. Rasio Lancar (Current Ratio) 

b. Rasio Sangat Lancar (Quick Ratio) 

2. Rasio Solvabilitas 

a. Total utang dibandingkan dengan total aktiva atau rasio utang (Debt 

Ratio) 

b. Jumlah kali perolehan bunga (Time Interest Earned) 

c. Lingkup Biaya Tetap (Fixed Change Coverage) 

d. Lingkup Arus Kas (Cash Flow Coverage) 

3. Rasio Aktivitas 

a. Perputaran Sediaan (Inventory turn over) 

b. Rata-rata jangka waktu penagihan (Average Collection Period) 

c. Perputaran Aktiva Tetap (Fixed Assets Turn Over) 

d. Perputaran Total Aktiva (Total Assets Turn Over) 
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4. Rasio Profitibilitas 

a. Margin laba penjualan (Profit Margin on Sales) 

b. Daya laba besar (Basic Earning Power) 

c. Hasil pengembalian total aktiva (Return on Total Assets) 

d. Hasil pengembalian ekuitas (Return on Total Equity) 

5. Rasio Pertumbuhan  

a. Pertumbuhan penjualan 

b. Pertumbuhan laba bersih 

c. Pertumbuhan pendapatan per saham 

d. Pertumbuhan dividen per saham 

6. Rasio Penilaian  

a. Rasio harga saham terhadap pendapatan 

b. Rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku 

 
Kemudian, menurut Horne dalam Kasmir (2008), jenis rasio dibagi menjadi 

sebagai berikut: 

1. Rasio Likuiditas 

a. Rasio Lancar (Current Ratio) 

b. Rasio Sangat Lancar (Quick Ratio) 

2. Rasio Leverage  

a. Total utang terhadap ekuitas 

b. Total utang terhadap total aktiva 

3. Rasio Pencakupan  

a. Bunga penutup 

4. Rasio Aktivitas  
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a. Perputaran piutang  

b. Rata-rata penagihan piutang 

c. Perputaran sediaan 

d. Perputaran total aktiva 

5. Rasio Profitablilitas 

a. Margin laba bersih 

b. Pengembalian investasi 

c. Pengembalian ekuitas 

 
Dari jenis-jenis rasio keuangan menurut kedua pakar diatas, Kasmir (2008) 

menyatakan bahwa ada enam (6) jenis rasio keuangan, yaitu sebagai berikut: 

1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) 

2. Rasio Leverage (Leverage Ratio) 

3. Rasio Aktivitas (Activity Ratio) 

4. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio) 

5. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio) 

6. Rasio Penilaian (Valuation Ratio) 

 
2.1.4. Teori Legitimasi 

 
Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka 

mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai wahana 

untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya 

memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. 

Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok 

yang orang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun 
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nonfisik. O’Donovan dalam Hadi (2014) bependapat bahwa legitimasi organisasi 

dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan 

sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. dengan 

demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi 

perusahaan untuk bertahan hidup (going concern). 

 
Sejalan dengan karakternya yang berdekatan dengan ruang dan waktu, legitimasi 

mengalami pergeseran bersamaan dengan perubahan dan perkembangan 

lingkungan dan masyarakat dimana perusahaan berada Dowling dalam Hadi 

(2014).  Perubahan nilai dan norma sosial dalam masyarakat sebagai konsekuensi 

berkembangan peradaban manusia, juga menjadi motivator perubahan legitimasi 

perusahaan disamping juga dapat menjadi tekanan bagi legitimasi perusahaan 

Lindblom dalam Hadi (2014). 

 
Gray et.al (1996) dalam Hadi (2014) berpendapat bahwa legitimasi merupakan “ 

a systems-oriented view of organisation and society...permits us to focus on the 

role of information and disclosure in the relationship between organisations, the 

state, individuals and group”. Definisi tersebut menginsyaratkan, bahwa 

legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada 

keberpihakan terhadap masyarakat (society), pemerintah individu dan kelompok 

masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan 

kepada society, operasi perusahaan harus congruent dengan harapan masyarakat. 

 
Legitimacy theory is analysed from a managerial perspective in that it focused on 

various strategies managers may choose to remain legitiamate Deegan et al dan 

Pattern dalam Hadi (2014). Deegan dalam Hadi (2014) menyatakan legitimasi 
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sebagai “ a system-oriented perspective, the entity is assumed to influenced by, an 

in turn to have influence upon, the society in which it operates. Corporate 

disclosure are considered to represent one important means by witch management 

can influence external perceptions abaout organisation”. Definisi tersebut 

mencoba menggeser secara tegas perspektif perusahaan kearah stakeholder 

orientation (society). Batasan tersebut mengisyaratkan bahwa legitimasi 

perusahaan merupakan arah implikasi orientasi pertanggungjawaban perusahaan 

yang lebih menitik beratkan pada stakeholder perspective (masyarakat dalam arti 

luas). 

 
Linbdolm dalam Hadi (2014), “Legitimacy is dynamic in that the relevant public 

continously evaluate corporate output, methods, and goals against an ever-

evolving expectation. The legitimacy gap will fluctuate without any changes in 

action on the part of the corporation. Indeed, an expectations of the relevant 

publics change the corporation must make changes or the legitimacy gap will 

grow as the level of conflict increases and the level of positive and passive 

support decreases”. 

 
Legitimasi mengalami pergeseran sejalan dengan pergeseran masyarakat dan 

lingkungan, perusahaan harus dapat menyesuaikan perubahan tersebut baik 

produk, motode dan tujuan. Deegan, Robin dan Tobin dalam Hadi (2014) 

menyatakan legitmasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara 

keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai (congruent) dengan 

eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi 

pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi 

perusahaan dapat terancam. 
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Peran penting legitimasi stakeholder, dalam teori marketing baru diduduk kan 

pada posisi distress strategy. Hal itu karena sejalan dengan perkembangan pola 

pikir dan kesadaran masyarakat, memiliki kepentingan untuk terlindungi 

kehidupan dan kepentingan terhadap alam. Untuk itu, satu keniscayaan 

perusahaan mendudukkan tanggung jawab sosial sebagai bagian dalam 

mengonstruksi strategi operasi Kasali Rheinald dalam Hadi (2014). 

 
Wartick dan Mahon dalam Hadi (2014) menyatakan bahwa legitimacy gap (in-

congruence) dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti: 

1. Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat 

terhadap kinerja perusahaan tidak berubah. 

2. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap 

perusahaan telah berubah. 

3. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat berubah ke arah yang berbeda, 

atau kearah yang sama tetapi waktunya berbeda. 

 
Dowling dan Pfeffer dalam Hadi (2014) menyatakan bahwa aktivitas organisasi 

perusahaan hendaknya sesuai dengan nilai sosial lingkungannya. Lebih lanjut 

dinyatakan, bahwa terdapat dua dimensi agar perusahaan memperoleh dukungan 

legitimasi, yaitu:  

1. Aktivitas organisasi perusahaan harus sesuai (congruence) dengan sistem 

nilai di masyarakat. 

2. Pelaporan aktivitas perusahaan juga hendaknya mencerminkan nilai sosial. 

 
Pattern dalam Hadi (2014) menyatakan bahwa upaya yang perlu dilakukan oleh 

perisahaan dalam rangka mengelola legitimasi agar efektif, yaitu dengan cara: 
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1. Melakukan identifikasi dan komunikasi / dialog dengan publik. 

2. Melakukan komunikasi dialog tentang masalah nilai sosial kemasyarakatan 

dan lingkungan, serta membangun pesepsinya tentang perusahaan.  

3. Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan, terutama terkait dengan 

masalah tanggungjawab sosial (social responsibility).  

 
Carroll, A. dan Buchholtz, A. dalam Hadi (2014) menyatakan perkembangan 

tingkat kesadaran dan peradaban masyarakat membuka peluang meningkatnya 

tuntutan terhadap kesadaran kesehatan lingkungan. Lebih lanjut dinyatakan, 

bahwa legitimasi perusahaan dimata stakeholder dapat dilakukan dengan 

integritas pelaksanaan etika dalam berbisnis (business ethics integrity) serta 

meningkatkan tanggungjawab sosial perusahaan (social responsibility). Wibisono 

(2007) dalam Hadi (2014) menyatakan bahwa tanggungjawab sosial perusahaan 

(social responsibility) memiliki kemanfaatan untuk meningkatkan reputasi 

perusahaan, menjaga image dan strategi perusahaan. 

 
Hasil survei “The Millenium Poll on CSR” dalam Hadi (2014) yang dilakukan 

oleh Environics International (Toronto), Conference Board (New York) dan 

Prince of Wales Business Leader Forum (London) diantara 25.000 responden di 

23 negara menunjukkan bahwa dalam membentuk opini dan legitimasi 

perusahaan, 60% mengatakan bahwa etika bisnis, praktik sehat terhadap 

karyawan, dampak terhadap lingkungan, tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) 

paling berperan dalam meningkatkan legitimasi, 40% responden menyatakan citra 

perusahaan dan brand image mempengaruhi kesan mereka. Hanya 1/3 yang 

mendasari opini bahwa faktor-faktor bisnis fundamental seperti faktor finansial, 
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ukuran perusahaan, strategi perusahaan, atau manajemen mendasari legitimasi 

stakeholder. Lebih lanjut dinyatakan bahwa, sikap konsumen terhadap perusahaan 

yang dinilai tidak melakukan tanggungjawab sosial (social responsibility) adalah 

ingin “menghukum” 40% dan 50% tidak akan membeli produk dari perusahaan 

yang bersangkutan dan atau bicara kepada orang lain tentang kurangnya 

tanggungjawab sosial perusahaan terhadap stakeholder business and society. 

Melihat konteks hasil penelitian tersebt dapat dinyatakan bahwa legitimasi 

perusahaan dimata stakeholder merupakan faktor signifikan untuk mendukung 

citra dan reputasi perusahaan dimata stakeholder.     

2.1.5. Teori Stakeholders 

  
Teori stakeholders merupakan teori yang menjelaskan bagaimana manajemen 

perusahaan memenuhi atau mengelola harapan para stakeholders. Teori ini 

menekankan mengenai akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau 

kinerja ekonomi sederhana. Teori ini akan menekankan bahwa organisasi akan 

memilih secara sukarela dengan mengungkapkan informasi tentang kinerja 

lingkungan, sosial dan intelektual melebihi diatas permintaan wajibnya. Untuk 

memenuhi ekspektasi sesungguhnya yang diakui oleh stakeholders. Salah satu 

bentuk pengungkapan sukarela yang berkembang dengan pesat saat ini yaitu 

publikasi tentang CSR. Melalui publikasi CSR ini (pengungkapan sosial dan 

lingkungan) perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih cukup dan lengkap 

berkaitan dengan kegiatan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan 

lingkungannya (Ghozali dan Chariri) dalam Husnan (2013). 
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Stakeholders  merupakan orang tau kelompok orang yang dapat mempengaruhi atau 

dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan. 

Menurut Jones dalam Solihin (2009) menjelaskan bahwa stakeholders dibagi 

menjadi dua kategori, yaitu: 

a. Inside stakeholders, terdiri atas orang-orang yang memiliki kepentingan dan 

tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi 

perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk dalam kategori inside stakeholders 

adalah pemegang saham (stockholders), manajer (managers) dan karyawan 

(employers). 

b. Outside stakeholders, terdiri atas orang-orang maupun pihak-pihak 

(constituencies) yang bukan milik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, 

dan bukan pula karyawan perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap 

perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan 

oleh perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk dalam kategori outside 

stakeholders  adalah pelanggan (customer), pemasok (supplier), pemerintah, 

masyarakat lokal dan masyarakat secara umum. 

   
Menurut Heal dan Garret dalam Indrawan (2011) menunjukkan bahwa aktivitas 

CSR dapat menjadi elemen yang menguntungkan sebagai strategi perusahaan, 

memberikan kontribusi kepada manajemen resiko dan memelihara hubungan yang 

dapat memberikan keuntungan jangka panjang perusahaan, sehingga berdasarkan 

stakeholders theory peneliti menduga bahwa terdapat pengaruh CSR terhadap 

kinerja keuangan suatu perusahaan. 
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2.1.6. Corporate Social Responsibility (CSR) 

2.1.6.1. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)  

 
Corporate Social Responsibility merupakan mekanisme bagi suatu perusahaan 

untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan sosial 

kedalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi 

tanggungjawab sosial dibidang hukum (Darwin dalam Husnan, 2013). 

Tanggungjawab sosial adalah menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan 

pemilik perusahaan (owner) biasanya dalam bentuk yang menghasilkan uang 

sebanyak mungkin dengan senantiasa mengindahkan aturan dasar yang digariskan 

dalam suatu masyarakat sebagaimana diatur oleh hukum dan perundang-

undangan. Sebaliknya konsep Triple Bottom Lines (profit, planet, people) yang 

digagas oleh John Elkington makin masuk kedalam mainstream etika bisnis 

(Suharto dalam Kurnianto, 2011).  

Nuryana dalam Indrawan (2011) memberikan definisi CSR sebagai sebuah 

pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi 

bisnis dan dalam interaksi mereka dengan pemangku tangan kepentingan 

(stakeholders) berdasarkan prinsip sukarela dan kemitraan. Menurut Pearce dan 

Robinson dalam Kurnianto (2011) ada sepuluh pihak yang mempunyai 

kepentingan berbeda dan cara pandang yang berbeda terhadap perusahaan. 

Sepuluh pihak yang dimaksud adalah stockholder, creditor, employees, customers, 

suppliers, goverments, unions, competitors, local comunities dan general public. 

Pearce dan Robinson (2007) dalam Kurnianto (2011) menegelompokan 

tanggungjawab sosial kedalam tiga kelompok, yaitu: 
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1. Economic Responsibility secara ekonomi tanggungjawab sosial perusahaan 

menghasilkan barang dan jasa untuk masyarakat dengan harga yang wajar 

dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

2. Ethical Responsibility perusahaan yang didirikan tidak hanya patuh dan taat 

pada hukum yang berlaku namun juga harus memiliki etika. 

3. Discrestionary Responsibility, tanggungjawab ini sifatnya sukarela seperti 

berhubungan dengan masyarakat, menjadi warga negara yang baik. 

 
Darwin dalam Husnan (2013) mengatakan bahwa dalam pelaporan CSR terbagi 

menjadi tiga kategori yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja 

sosial. Kinerja sosial didalamnya termasuk kepuasan pelanggan, karyawan, 

penyedia modal dan sektor publik. Kinerja lingkungan didalamnya termasuk 

bahan baku, energi, air keragaman hayati, emisi sungai sampah, pemasok dan 

jasa, pelaksanaan angkutan. 

Ernst dalam Kurnianto (2011) mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan 

pengungkapan isu sosial dan lingkungan dapat dikategorikan kedalam kelompok 

berikut:  

1. Lingkungan, meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau 

perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam dan 

pengungkapan lain yang berhubungan dengan lingkungan. 

2. Energi, meliputi konservasi energi dan efisiensi energi. 

3. Praktik bisnis yang wajar, meliputi pemberdayaan terhadap minoritas dan 

perempuan, dukungan terhadap usaha minoritas dan tanggungjawab sosial. 
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4. Sumber daya manusia, meliputi aktivitas didalam suatu komunitas dalam 

kaitan dengan kesehatan, pendidikan dan seni. 

5. Produk, meliputi keamanan dan pengurangan polusi. 

 
Perusahaan selain menerapkan CSR juga perlu melakukan pengungkapan 

(disclosure) atas aktivitas CSR yang dilakukan kepada stakeholder. Penerapan 

CSR adalah suatu perbuatan perusahaan untuk menerapkan kegiatan CSR, 

sedangkan pengungkapan menurut Ernayati dalam Indrawan (2010) merupakan 

bagian integral dari pelaporan keuangan dan secara teknis merupakan langkah 

akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk statement 

keuangan. 

2.1.6.2. Manfaat Corporate Social Responsibility 

  
Menurut Muljati (2012) terdapat beberapa manfaat dalam CSR. Adapun manfaat 

dalam CSR sebagai berikut: 

1. Meningkatkan citra perusahaan 

Dalam melakukan kegiatan CSR, konsumen dapat lebih mengenal 

perusahaan sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang baik 

bagi masyarakat. 

2. Memperkuat brand perusahaan 

Melalui kegiatan CSR memberikan pengetahuan kepada konsumen dengan 

cara membagikan prosuk secara gratis, dapat menimbulkan kesadaran 

konsumen akan keberadaan produk perusahaan sehingga dapat 

meningkatkan posisi Brand Perusahaan. 

3. Mengembangkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan 
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Dalam melaksanakan kegiatan CSR, perusahaan tentunya tidak mampu 

mengerjakan sendiri dan harus dibantu dengan para pemangku kepentingan, 

seperti pemerintah daerah, dan universitas lokal. Maka perusahaan dapat 

membuka relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan. 

4. Membedakan perusahaan dengan pesaingnya 

Jika CSR dilakukan sendiri oleh perusahaan, perusahaan mempunyai 

kesempatan menonjolkan keunggulan dibidang sosial, sehingga dapat 

membedakannya dengan pesaing yang menawarkan prosuk atau jasa yang 

sama. 

5. Menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh 

perusahaan 

Memilih kegiatan CSR yang sesuai dengan kegiatan utama perusahaan 

memerlukan kreativitas, merencanakan CSR secara konsisten dan berkala 

dapat memicu inovasi dalam perusahaan yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan peran dan posisi perusahaan dalam  bisnis global. 

6. Membuka investasi dan pembiayaan perusahaan 

Para investor saat ini telah mempunyai kesadaran akan pentingnya 

berinvestasi pada perusahaan yang telah melakukan CSR. Demikian juga 

penyediaan dana seperti perbankan lebih memprioritaskan pemberian  

bantuan dana pada perusahaan yang melakukan CSR. 

7. Meningkatkan harga saham 

Pada akhirnya jika perusahaan rutin melakukan kegiatan CSR yang sesuai 

dengn bisnis utamanya dan melakukannya dengan konsisten dan rutin, 

masyarakat bisnis (investor, kreditor dan lainnya), pemerintah, akademisi, 
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maupun konsumen akan lebih mengenal perusahaan. Maka permintaan 

terhadap saham perusahaan akan naik dan optimis harga saham perusahaan 

juga akan meningkat. 

 
2.1.7. Nilai Perusahaan 

2.1.7.1. Pengertian Nilai Perusahaan 

 
Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering 

dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai 

perusahaan juga tinggi. Tujuan utama perusahaan menurut theory of the firm 

adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan (value of the firm) 

(Salvatore, 2005). Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi 

suatu perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga 

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan utama 

perusahaan. Menurut Husnan (2013) nilai perusahaan merupakan harga yang 

bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. 

Sedangkan menurut Kaewn (2006) nilai perusahaan merupakan nilai pasar atas 

surat berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar. Nilai perusahaan 

merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang 

sering dikaitkan dengan harga saham. 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. 

Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar, seperti 

halnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Nurlela dan Islahuddin (2008), 
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karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara 

maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga 

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

perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada para 

profesional. Para profesional diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris. 

Nurlela dan 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. Sedangkan Wahyudi dalam Nurlela dan Islahuddin (2008) 

menyebutkan bahwa nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar 

oleh calon pembeli andai perusahaan tersebut dijual. Dalam penilaian perusahaan 

terkandung unsur proyeksi, asuransi, perkiraan, dan judgment. Ada beberapa 

konsep dasar penilaian yaitu nilai ditentukan untuk suatu waktu atau periode 

tertentu; nilai harus ditentukan pada harga yang wajar; penilaian tidak dipengaruhi 

oleh kelompok pembeli tertentu. 

Secara umum banyak metode dan teknik yang telah dikembangkan dalam 

penilaian perusahaan, di antaranya adalah (Suharli, 2002):  

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

ratio, 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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Pada dasarnya tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai 

perusahaan. Akan tetapi di balik tujuan tersebut masih terdapat konflik antara 

pemilik perusahaan dengan penyedia dana sebagai kreditur. Jika perusahaan 

berjalan lancar, maka nilai saham perusahaan akan meningkat, sedangkan nilai 

hutang perusahaan dalam bentuk obligasi tidak terpengaruh sama sekali. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa nilai dari saham kepemilikan bisa merupakan index 

yang tepat untuk mengukur tingkat efektifitas perusahaan. 

Berdasarkan alasan itulah, maka tujuan manajemen keuangan dinyatakan dalam 

bentuk maksimalisasi nilai saham kepemilikan perusahaan, atau 

memaksimalisasikan harga saham. Tujuan memaksimumkan harga saham tidak 

berarti bahwa para manajer harus berupaya mencari kenaikan nilai saham dengan 

mengorbankan para pemegang obligasi. Nilai perusahaan dapat juga dilihat 

melalui nilai pasar atau nilai buku perusahaan dari ekuitasnya.  

Menurut Fama (1978) nilai perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya. 

Harga pasar dari saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual 

disaat terjadi transaksi disebut nilai pasar perusahaan, karena harga pasar saham 

dianggap cerminan dari nilai aset perusahaan sesungguhnya. Nilai perusahaan 

yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh 

peluang-peluang investasi. Adanya peluang investasi dapat memberikan sinyal 

positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Sebelum krisis nilai perusahaan dan nominalnya cukup tinggi. Tapi setelah krisis 

kondisi perusahaan merosot sementara nilai nominalnya tetap Kompas, 25 
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November dalam Sukamulja (2004). Suatu perusahaan dikatakan mempunyai 

nilai yang baik jika kinerja perusahaan juga baik. Nilai perusahaan dapat 

tercermin dari harga sahamnya. Jika nilai sahamnya tinggi bisa dikatakan nilai 

perusahaannya juga baik. Karena tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan 

nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang 

saham. 

Rasio-rasio keuangan digunakan investor untuk mengetahui nilai pasar 

perusahaan. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai 

penilaian investor terhadap kinerja perusahaan dimasa lampau dan prospeknya 

dimasa depan. Ada beberapa rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan, salah 

satunya Tobin’s Q. Rasio ini dinilai bisa memberikan informasi paling baik, 

karena dalam Tobin’s Q memasukkan semua unsur hutang dan modal saham 

perusahaan, tidak hanya saham biasa saja dan tidak hanya ekuitas perusahaan 

yang dimasukkan namun seluruh asset perusahaan. Dengan memasukkan seluruh 

asset perusahaan berarti perusahaan tidak hanya terfokus pada satu tipe investor 

saja yaitu investor dalam bentuk saham namun juga untuk kreditur karena sumber 

pembiayaan operasional perusahaan bukan hanya dari ekuitasnya saja tetapi juga 

dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur (Sukamulja, 2004).  

Jadi semakin besar nilai Tobin’s Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 

prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai 

pasar asset perusahaan dibandingkan dengan nilai buku asset perusahaan maka 

semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih 

untuk memiliki perusahaan tersebut (Sukamulja, 2004). 
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Tobins’Q dihitung dengan rumus: 

Q = 
(ெௌା)
்௧ ௦௦௧

..................................................................................................2.5 

Keterangan: 

MVS = Market Value of all outstanding stock, merupakan nilai pasar 

saham yang diperoleh dari perkalian jumlah saham yang beredar 

dengan harga saham. 

D  = Debt. Merupakan besarnya nilai hutang 

Total Assets = total aset perusahaan.  

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

 
Penelitian-penelitian menyangkut kinerja keuangan dan CSR terhadap Nilai 

Perusahaan telah banyak dilakukan, baik dikalangan akademisi maupun 

dikalangan praktisi ekonomi. Berikut adalah beberapa penelitain yang telah 

dilakukan yaitu:  

1. Klapper dan Love dalam Darmawati (2005) menemukan adanya hubungan 

positif antara corporate governance dengan kinerja perusahaan yang diukur 

dengan ROA dan Tobins Q. Penemuan penting lain adalah bahwa penerapan 

corporate governance di tingkat perusahaan lebih memiliki arti dalam 

negara berkembang dibandingkan dalam negara maju. 

2. Siallagan dan Machfoedz (2006) meneliti hubungan mekanisme corporate 

governance, kualitas laba dan nilai perusahaan. Dalam penelitian ini 

mekanisme corporate governance diproksi oleh kepemilikan manajerial, 

keberadaan komite audit, dan proporsi dewan komisaris independen. Hasil 

menunjukkan bahwa mekanisme corporate governance mempengaruhi nilai 

perusahaan (Tobin’s Q). 
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3. Yuniasih dan Wirakusuma (2007) meneliti pengaruh kinerja keuangan 

terhadap nilai perusahaan dengan mempertimbangkan CSR dan corporate 

governance sebagai variabel moderasi. Kinerja keuangan diproksikan 

dengan ROA, sedangkan corporate governance diproksikan dengan 

kepemilikan manajerial. Hasilnya mengindikasikan bahwa ROA 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, pengungkapan CSR dapat 

memoderasi hubungan antara ROA dengan nilai perusahaan, akan tetapi 

kepemilkan manajerial tidak dapat memoderasi hubungan antara ROA 

dengan nilai perusahaan. 

4. Sasongko dan Wulandari (2006) meneliti pengaruh antara EVA dengan 

rasio profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, ROE, ROS, EPS, BEP 

terhadap harga saham. Penelitian ini mengambil 45 sampel perusahaan 

manufaktur dan hasil yang didapat bahwa hanya EPS yang mempunyai 

pengaruh terhadap harga saham, artinya EPS dapat digunakan untuk 

menentukan nilai perusahaan, sedangkan ROA, ROE, ROS, BEP, dan EVA 

tidak berpengaruh terhadap harga saham yang berarti tidak dapat digunakan 

untuk menentukan nilai perusahaan. 

5. Saepudin (2008) meneliti pengaruh antara rasio profitabilitas dan investment 

opportunity set terhadap harga saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2005 sampai 2007. Dari penelitian tersebut 

hasilnya adalah bahwa ROA berpengaruh terhadap harga saham sedangkan 

ROE, NPM dan PER tidak berpengaruh terhadap harga saham. 
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Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 

Penelitian Variabel 
Dependen 

Variabel 
Independen 

Objek 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

Klapper dan 
Love (2002) 

CG yang 
diproksikan 
dengan ROA 

Kinerja 
perusahaan 

Hubungan 
antara 
Coporate 
Governance 
dengan kinerja 
perusahaan 

Adanya hubungan positif 
antara CG dengan kinerja 
perusahaan yang diukur 
dengan ROA dan Tobins 
Q 

Siallagan dan 
Machfoedz 
(2006) 

Kepemilikan 
manajerial, 
komisaris 
independen, 
komite audit, 
leverage, firm 
size kualitas 
laba 

Nilai 
Perusahaan 

Hubungan 
mekanisme 
corporate 
governance, 
kualitas laba 
dan nilai 
perusahaan 

Mekanisme CG 
mempengaruhi nilai 
perusahaan (Tobins Q) 

Yuniasih dan 
Wirakusuma 
(2007) 

ROA dengan 
Variabel 
pemoderasi 
CSR dan 
GCG 

Nilai 
perusahaan 

Pengaruh 
kinerja 
keuangan 
terhadap nilai 
perusahaan 
dengan 
mempertimban
gkan CSR dan 
GCG sebagai 
variabel 
moderasi 

ROA berpengaruh positif 
terhadap nilai perusahaan, 
CSR mampu memoderasi 
hubungan ROA dengan 
nilai perusahaan, akan 
tetapi kepemilikan 
manajerial tidak mampu 
memoderasi hubungan 
antara ROA dengan nilai 
perusahaan 

Sasongko dan 
Wulandari 
(2006) 
 
 
 

ROA, ROE, 
ROS, EPS, 
Basic 
Earning 
Power, EVA 

Harga saham Pengaruh 
antara EVA 
dengan rasio 
profitabilitas 
yang 
diproksikan 
dengan ROA, 
ROE, ROS, 
EPS, BEP 
terhadap harga 
saham 

Hanya EPS yang 
mempunyai pengaruh 
terhadap harga saham, 
artinya EPS dapat 
digunakan untuk 
menentukan nilai 
perusahaan, sedangkan 
ROA, ROE, ROS, BEP, 
dan EVA tidak 
berpengaruh terhadap 
harga saham yang berarti 
tidak dapat digunakan 
untuk menentukan nilai 
perusahaan. 

Saepudin 
(2008) 

IOS, ROA, 
ROE, NPM, 
PER 

Harga saham Pengaruh 
antara rasio 
profitabilitas 
dan Investment 
Opportunityter
hadap harga 
saham 
perusahaan 
yang terdaftar 
di Bursa Efek 
Indonesia 
tahun 2005-
2007 

ROA berpengaruh 
terhadap harga saham 
sedangkan ROE, NPM 
dan PER tidak 
berpengaruh terhadap 
harga saham 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

Hubungan signifikan antara kinerja keuangan dengan nilai perusahaan akan 

terlihat jika melihat tujuan utama setiap perusahaan yaitu untuk memperoleh laba 

yang maksimal dimana dengan adanya peningkatan laba menunjukkan bahwa 

kinerja keuangan sebuah perusahan mengalami peningkatan (Chandra, 2010). 

Kinerja keuangan dapat diartikan sebagai penentuan ukuran-ukuran tertentu yang 

dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Kinerja 

keuangan perusahaan bisa dilihat dari laporan keuangan perusahaan.  

Salah satu kegunaan laporan keuangan adalah menyediakan informasi kinerja 

keuangan perusahaan terutama profitabilitas yang diperlukan untuk menilai 

perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan. Laporan 

keuangan yang disajikan oleh perusahaan dalam beberapa kurun waktu dapat 

digunakan untuk memprediksi laba atau deviden diwaktu yang akan datang. Dari 

sudut pandang investor analisis laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat 

prediksi prospek masa depan perusahaan tersebut. Perubahan posisi keuangan 

akan mempengaruhi harga saham perusahaan. 

Teori yang mendasari penelitian-penelitian tersebut adalah semakin tinggi kinerja 

keuangan yang biasanya diproksikan dengan rasio keuangan, maka semakin tinggi 

nilai perusahaan. Melalui rasio-rasio keuangan tersebut dapat dilihat seberapa 

berhasilnya manajemen perusahaan mengelola aset dan modal yang dimilikinya 

untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Analisis rasio keuangan di dasarkan pada 

data keuangan historis yang tujuan utamanya adalah memberi suatu indikasi 
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kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Analisis rasio keuangan dibagi 

menjadi 5 rasio keuangan yaitu: 

a) Rasio Likuiditas 

Suatu bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat 

memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua 

depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukannya 

tanpa terjadi penangguhan, dengan kata lain kemampuan suatu perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. 

b) Rasio Solvabilitas 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-

kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah 

perusahaan yang total utangnya lebih besar dibandingkan total asetnya. 

c) Rasio Aktivitas 

Rasio ini melihat pada beberapa aset kemudian menentukan berapa tingkat 

aktiva-aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Aktivitas yang rendah 

pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana 

kelebihan yang tertanam pada aktiva-aktiva tersebut. Dana kelebihan 

tersebut lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain yang lebih produktif. 

d) Rasio Profitabilitas 

Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang 

ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio 

profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya 

perolehan keuntungan perusahaan. 
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e) Rasio Pasar 

Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasar pada sudut investor atau 

calon investor, meskipun pihak manajemen berkepentingan terhadap rasio-

rasio ini. Rasio ini juga sering dipakai untuk melihat bagaimana kondisi 

perolehan keuntungan yang potensial dari suatu perusahaan, jika keputusan 

menempatkan dana di perusahaan tersebut terutama untuk masa yang akan 

datang. 

 
Alat untuk mengukur kinerja keuangan yang tepat dalam penelitian ini adalah 

diambil dari 5 rasio diatas yang tak lazim digunakan sebagai indikator penelitian 

kinerja keuangan yaitu, Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Net 

Profit Margin (NPM), dan Operating Profit Margin (OPM).  

 
Dari perspektif ekonomi, perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika 

informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan (Verecchia, 1983 dalam 

Basamalah dan Jermias, 2005). Perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial 

dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang melalui 

penerapan CSR (Kiroyan, 2006). 

Nilai perusahaan ditunjukkan oleh harga saham perusahaan yang mencerminkan 

keputusan investasi, pembelanjaan dan deviden. Semakin tinggi harga saham 

maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut, sebaliknya apabila semakin 

rendahnya harga saham maka semakin rendah pula nilai perusahaan.  

Perusahaan Food and Beverages adalah perusahaan yang sahamnya banyak 

diminati oleh investor, karena saham perusahaan tersebut tidak terpengaruh oleh 

pergerakan situasi ekonomi makro atau kondisi bisnis secara umum. Perusahaan 
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tersebut mampu memberikan bagian keuntungan yang diberikan emiten kepada 

pemegang sahamnya.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

 Kerangka Pikir 

 

2.4. Hipotesis 

Menurut Suyanto (2005) hipotesis adalah kesimpulan pendapat yang diperoleh 

dari pengamatan empiris melalui suatu proses dan kerja metodologis tertentu. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ho1 = Return On Asset (ROA) berpengaruh tidak signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan pada perusahaan Food and Beverages yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

Kinerja Keuangan 

ROA ROE NPM OPM 
Corporate Social 

Responsibility 

Nilai Perusahaan 
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Ha1 = Return On Assets (ROA) berpengaruh signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

2. Ho2 = Return On Equity (ROE) berpengaruh tidak signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan pada perusahaan Food and Beverages yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Ha2 = Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3. Ho3 = Net Profit Margin (NPM) berpengaruh tidak signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan pada perusahaan Food and Beverages yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Ha3 = Net Profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

4. Ho4 = Operating Profit Margin (OPM) berpengaruh tidak signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Food and Beverages 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Ha4 = Operating Profit Margin (OPM) berpengaruh signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan pada perusahaan Food and Beverages yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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5. Ho5 = Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh tidak 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Food and 

Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Ha5 = Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Food and Beverages 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

6. Ho6 = Return On Asset, Return On Equity, Net Profit Margin, 

Operating Profit Margin dan Corporate Social Responsibility 

(CSR) berpengaruh tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan 

pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

Ha6 = Return On Asset, Return On Equity, Net Profit Margin, 

Operating Profit Margin dan Corporate Social Responsibility 

(CSR) berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada 

perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono 

(2007) metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu 

realitas itu dapat dikualifisikan, konkrit, teramati dan terukur, hubungan 

variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka 

dan analisisnya menggunakan statistik. Berdasarkan karakteristiknya, penelitian 

ini dapat dikolompokkan kedalam explanatory research. 

Menurut metode eksplanasi bangunan teori yang dikembangkan, penelitian dapat 

dibedakan menjadi penelitian yang bertujuan membangun proposal dan hipotesis 

serta  penelitian yang bertujuan menguji hipotesis. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji hipotesis sehingga termasuk ke dalam metode eksplanasi ilmu, 

menyatakan hubungan satu variabel menyebabkan perubahan variabel lainnya 

(Ferdinand, 2006). 
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3.2. Populasi dan Sampel 

3.2.1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007). Dalam 

penelitian ini yang menjadi populasi adalah perusahaan makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Perusahaan makanan 

dan minuman yang mengumumkan program Corporate Social Responsibility 

periode 2011-2015 dengan jumlah 14 perusahaan. 

3.2.2. Sampel 

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang 

dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. 

Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili 

(Sugiyono, 2007). 

Penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling, yaitu semua elemen 

dalam populasi tidak memiliki  kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi  

sampel. Salah satu teknik pengambilan sampel yang digunakan yang termasuk 

dalam elemen non probability sampling adalah purposive sampling. Purposive 

sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik 

ini dipilih agar mendapatkan informasi yang sesuai dengan yang akan diteliti. 
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Pemilihan sampel yang digunakan mempunyai kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

konsisten mengeluarkan dan melaporkan laporan tahunan atau annual 

report dari tahun 2011-2015. 

2. Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

konsisten melaporkan dan melampirkan bukti foto yang berbeda dalam 

kegiatan CSR dari tahun 2011-2015. 

Berdasarkan kriteria tersebut maka perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2015 yang memenuhi kriteria sebagai sampel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Daftar Sampel Perusahaan 

No Kode Nama Perusahaan 
1 ADES PT Akasha Wira International Tbk 
2 MLBI PT Multi Bintang Indonesia Tbk 
3 DLTA PT Delta Djakarta Tbk 
4 ICBP PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 
5 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk 
6 SKLT PT Sekar Laut Tbk 
7 PSDN PT Prasidha Aneka Niaga Tbk 
8 ROTI PT Nippon Indosari Corporindo Tbk 
9 ULTJ PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk 

Sumber: www.idx.co.id 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam sebuah penelitian terdiri dari dua, yaitu data 

sekunder dan data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber 

penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

http://www.idx.co.id
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Data sekunder adalah data yang siterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang 

bukan pengolahnya. Data sekunder mampu memberikan informasi dalam 

pengambilan keputusan meskipun dapat diolah lebih lanjut (Wijaya, 2011). Pada 

penelitian jenis data yan digunakan adalah data sekunder. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu data historis yang diperoleh dari annual 

report perusahaan di www.idx.co.id. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui metode pengumpulan data maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 

2007). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan memperoleh 

informasi melalui laporan penelitian, buku-buku, jurnal, ensiklopedia, dan 

sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik. 

2. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah jenis data penelitian yang berupa: faktur, 

jurnal-jurnal, memo, atau dalam bentuk laporan program. Data-data yang 

berasal dari dokumen yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan 

cara menelusuri dan mencatat informasi yang diperlukan. 

 

http://www.idx.co.id
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3.5. Definisi Konseptual Variabel 

Definisi konseptual adalah penjelasan mengenani suatu konsep yang dipilih dalam 

sebuah penelitian. Dalam definisi konseptual ini menjelaskan pengertian konsep 

dari masing-masing variabel dan hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen nya. Definisi variabel-variabel dalam penelitian secara 

konseptual adalah sebagai berikut: 

a. Return On Asset 

Return On Asset adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang 

dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan 

dana yang ditanamkan dalam aktivitas operasi perusahaan dengan tujuan 

menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Return 

On Asset diperoleh dengan membandingkan laba bersih terhadap total aset. 

 
b. Return On Equity 

Return On Equity merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak terhadao 

total ekuitas. Semakin tinggi ROE menunjukkan semakin efisien perusahaan 

menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan laba atau keuntungan 

bersih. ROE digunakan untuk mengukur tingkat pengaembalian perusahaan 

atau efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan ekuitas yang dimiliki perusahaan. 

 
c. Net Profit Margin 

Net Profit Margin adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan 

(laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima 



53 
 
 

dari kegiatan operasionalnya (Dendawijaya, 2009). Semakin tinggi Net 

Profit Margin semakin baik operasi suatu perusahaan. 

 
d. Operating Profit Margin 

Operating Profit Margin merupakan rasio antara laba bersih sebelum pajak 

terhadap penjualan. Semakin tinggi OPM menunjukkan semakin efisiensi 

perusahaan mengelola biaya operasi dan semakin efektif meningkatkan 

tingkat penjualannya. Jika OPM semakin tinggi menunjukkan kinerja 

perusahaan semakin baik, dan pada akhirnya berdampak pada kenaikan 

harga saham di pasar modal. 

 
e. Corporate Social Responsibility 

Pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan 

tahunan dapat diukur dengan cara menghitung indeks pengungkapan sosial. 

Daftar pengungkapan sosial yang digunakan adalah daftar item yang 

mengacu pada peneliti sebelumnya yaitu penelitian Siregar (2008) yang 

terdiri atas 78 item pengungkapan. Indeks pengungkapan sosial perusahaan 

tersebut kemudian dihitung melalui jumlah item yang sesungguhnya 

diungkapkan perusahaan dengan jumlah semua item yang mungkin 

diungkapkan. Indeks pengungkapan sosial perusahaan dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

PS =     
 

 푥 100% ...........................3.1 

 
Secara sederhana pengelompokkan kategori indikator-indikator penilaian 

CSR dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Pengelompokkan Kategori CSR  

No Kategori/Item Banyak Item 
1 Lingkungan 13 
2 Energi 7 
3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 8 
4 Lain-Lain Tenaga Kerja 29 
5 Produk 10 
6 Keterlibatan Masyarakat 9 
7 Umum 2 

  Total Item 78 
Sumber: Dikembangkan untuk penelitian 

f. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang 

sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat 

nilai perusahaan juga tinggi. Tujuan utama perusahaan menurut Theory of 

the firm adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan 

(value of the firm) (Salvatore, 2005). 

3.6. Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian merupakan suatu konsep yang memiliki nilai yang bervariasi, 

yang dipilih dan kemudian diuji oleh peneliti. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian sebagai berikut: 

1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel 

ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent 

(Sugiyono, 2007). Keberadaan variabel ini didalam penelitian kuantitatif 

merupakan variabel yang menjelaskan terjadinya fokus atau topik 
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penelitian. Variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel “X”. Variabel 

bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Return On Asset (ROA), 

Retrun On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Operating Profit 

Margin (OPM), dan Corporate Social Responsibility (CSR). 

 
2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat sering disebut sebagai 

variabel output, kriteria, konsekuen (Sugiyono, 2007). Keberadaan variabel 

ini dalam penelitian kuantitatif merupakan variabel yang djelaskan dalam 

fokus atau topik penelitian. Variabel ini disimbolkan dengan variabel “Y”. 

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nilai 

Perusahaan (Y). 

 

Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Pengukuran 
Y (Nilai 
Perusahaan)  

Rasio Tobins’Q 
dinilai dapat 
memberikan 
informasi paling 
baik, karena 
Tobins’Q 
memasukkan 
semua unsur 
hutang dan modal 
saham 
perusahaan. 

Tobin’s Q = 
(  )

 
 

 

ROA ROA digunakan 
untuk mengukur 
kemampuan 
perusahaan atas 
keseluruhan dana 
yang ditanamkan 
untuk 
menghasilkan 
laba dengan 

 

 Return On Assets = 
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memanfaatkan 
aktiva yang 
dimilikinya. 

ROE ROE digunakan 
untuk mengukur 
tingkat efektivitas 
perusahaan 
didalam 
menghasilkan 
keuntungan 
dengan 
memanfaatkan 
ekuitas yang 
dimilikinya. 

 Return On Equity =     
 

NPM NPM 
menggambarkan 
tingkat 
keuntungan yang 
diperoleh bank 
dibandingkan 
dengan 
pendapatan yang 
diterima dari 
kegiatan 
operasionalnya.  

 Net Profit Margin =    
 

OPM Semakin tinggi 
OPM 
menunjukkan 
semakin efisiensi 
perusahaan 
mengelola biaya 
operasi  dan 
semakin efektif 
meningkatkan 
tingkat 
penjualannya. 

Operating Profit Margin =  
   

 
 

CSR Pengungkapan 
sosial yang 
dilakukan oleh 
perusahaan dalam 
laporan tahunan 
dapat diukur 
dengan cara 
menghitung 
indeks 
pengungkapan 
sosial. 

  PS =     
 

푥100% 
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3.7. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, hipotesis akan diuji dengan menggunakan model regresi 

linier berganda. Analisis data menggunakan software Eviews 9. 

3.7.1. Uji Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran umum dari 

semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dengan cara melihat tabel 

statistik deskriptif yang menunjukkan hasil pengukuran mean, nilai minimal dan 

nilai maksimal, serta standar deviasi semua variabel tersebut. 

3.7.2 Analisis Regresi Linier Berganda Model Panel Data 

Analisis regresi bertujuan mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau 

lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel 

independen yang digunakan. Tujuan utama analisis regresi adalah untuk 

mendapatkan dugaan dari satu variabel dengan menggunakan variabel lain yang 

diketahui. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masing-

masing variabel independen. Koefisien ini di peroleh dengan cara memprediksi 

nilai variabel dependen dengan suatu persamaan (Ghozali, 2005). 

Analisis regresi liner berganda pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh ROA, ROE, NPM, OPM dan CSR terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di BEI periode 2011-2015. 

Adapun model regresi dalam penelitian ini yaitu (Ghozali, 2005): 
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Y = 훼 +  훽1ROA(Return On Assets)+훽2 ROE(Return On Equity) + 훽3NPM(Net 

Profit Margin) + 훽4OPM(Operating Profit Margin) + 훽5CSR(Corporate Social 

Responsibility) + e…….................................................................................3.2 

Keterangan: 

Y  = Nilai Perusahaan 

훼 = Konstanta 

훽1 = Koefisien ROA 

훽2 = Koefisien ROE 

훽3 = Koefisien NPM 

훽4 = Koefisien OPM 

훽5 = Koefisien CSR 

e = Eror term, tingkat kesalahan penduga dalam penelitian 

 
Berdasarkan strukturnya data ada dua jenis, yaitu data seksi silang (cross section) 

dan data runtut waktu (time series). Data cross section terdiri atas beberapa 

banyak objek, dengan beberapa jenis data. Data time series biasanya meliputi satu 

objek, tetapi meliputi beberapa periode. Gabungan antara cross section dengan 

time series akan membentuk data panel. Untuk mengestimasi parameter data 

panel, terdapat beberapa teknik yaitu: 

a. Pooled Least Square atau Common  

Teknik ini menggabungkan antara dara cross section dan time series (pool 

data). Kemudian data gabungan ini diperlakukan sebagai satu kesatuan 

pengamatan yang digunakan untuk mengestimasi model dengan PLS. Data 

tersebut digunakan untuk membuat regresi. Hasil dari regresi tersebut 

cenderung akan lebih baik dibandingkan regresi yang hanya menggunakan 
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data cross section atau time series saja. Rumus estimasi dengan 

menggunakan Common  sebagai berikut (Djalal, 2006): 

 Yit =  훽1 + 훽2 + 훽3X3it  + … + 훽nXnit + 휇it......................................................3.3 

b. Model Efek Tetap (Fixed Effect Model) 

Terdapatnya variabel-variabel yang tidak semuanya masuk dalam 

persamaan model memungkinkan adanya intercept yang tidak konstan. 

Dengan kata lain intercept ini mungkin berubah untuk setiap individu dan 

waktu. Dalam pendekatan kuadrat terkecil biasa adalah asumsi intercept  

dan slope dari persamaan regresi yang dianggap konstan baik antar daerah 

maupun antar waktu yang mungkin tidak beralasan. Generalisasi yang 

secara umum sering dilakukan yaitu dengan memasukkan variabel boneka 

(dummy variable) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter 

yang berbeda-beda antar unit cross section. Pendekatan ini dikenal dengan 

sebutan model efek tetap (fixed effect model). Rumus persamaan model ini 

sebagai berikut: 

Yit =훼1 +훼2D2+ … + 훼nDn + 훽2X2it+ … + 훽nXnit + 휇it..................................3.4 

c. Model Efek Random (Random Effect Model) 

Bila pada model efek tetap, perbedaan antar individu atau waktu 

dicerminkan lewat intercept, maka pada model efek random, perbedaan 

tersebut diakomodasikan lewat error. Teknik ini juga memperhitungkan 

bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang time series dan cross section. 

Rumus persamaan pada model ini sebagai berikut: 

Yit =  훽1 + 훽2X2it  + … + 훽nXnit +휀it+ 휇it........................................................3.5 
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3.7.3. Pemilihan Model 

Untuk memilih model yang tepat terdapat beberapa pengujian yang dapat 

dilakukan yaitu dengan menggunakan Uji Hausman dan Uji Fixed Effect Uji F 

atau Chow-test. Uji hausman digunakan untuk memilih model fixed effect atau 

random effect. Sedangkan uji fixed effect uji F atau chow-test digunakan untuk 

memilih apakah model yang akan digunakan adalah common atau random effect. 

a. Uji Chow-test (Common vs Fixed Effect) 

Uji Chow digunakan untuk mengetahui common atau fixed effect yang akan 

digunakan dalam suatu estimasi. Rumus uji chow adalah: 

C H O W = ( )/( )
/( )

......................................................................3.6 

Keterangan: 

RRSS = Retricted Residual Sum Square (merupakan Sum of Square 
Residual yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode 
pooled least square/common intercept) 

URSS = Unrestricted Residual Sum Square (merupakan Sum of Residual 
yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode fixed effect) 

N =  jumlah data cross section 

T  = jumlah data time series 

K =  jumlah variabel penjelas 

Dasar pengambilan keputusan menggunakan Chow-test yaitu: 

a) Jika nilai Chow statistik F hitung  < F tabel = Ho ditolak, maka 

menggunakan model Fixed Effect dan pengujian dilanjutkan dengan Uji 

Hausman. 
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b) Jika nilai Chow statistik F hitung > F tabel = Ho diterima, maka 

menggunakan model Pooled Least Square. 

 
b. Uji Hausman ( Fixed Effect vs Random Effect) 

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara random effect model atau 

fixed effect model. Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik 

Chi Square dengan degree of freedom sebanyak k, dimana k adalah jumlah 

variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai 

kritisnya maka model yang tepat adalah model fixed effect. Sedangkan 

sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai statistiknya 

maka model yang tepat adalah model random effect. Rumus untuk uji 

Hausman yaitu: 

W = X2 [K] = (b - )[var(b) – var(  ))]-1 (b-).............................................................3.7 

Keterangan: 

W = nilai tes Chi-square hitung  

 
Hipotesis: 

Ho = Random Effect Model 

H1 = Fixed Effect Model 

Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya atau hasil dai hausman 

test signifikan, maka H0  ditolak, berarti model yang tepat adalah Fixed Effect 

Model. Sebaliknya jika nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya 

maka model yang tepat adalah Random Effect Model. 
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3.7.4. Pengujian Hipotesis 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adakah pengaruh Return On Assets, 

Return On Equity, Net profit Margin, Operating Profit Margin dan Corporate 

Social Responsibility terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Food and 

Beverages yang terdaftar di BEI periode 2011-2015. Untuk menguji pengaruh 

variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) baik secara parsial 

maupun secara bersama-sama dilakukan dengan koefisien Determinan (R2), uji 

statistik (t-test).   

a. Koefisien Determinan (R2) 

Menurut Sarwoko (2005) koefisien determinasi adalah bilangan yang 

menyatakan variabel total Y yang dijelaskan oleh garis regresi. Nilai 

koefisien determinan adalah nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen (ROA, ROE, NPM, OPM dan CSR) memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (nilai perusahaan). Rumus koefisien determinasi yaitu: 

 
............................3.8 

 
Keterangan: 

β1= koefisien regresi variabel ROA   

X1 = Return On Asset 

β2 = koefisien regresi variabel ROE   

R2 = β1 Σ X1Y + β2Σ X2Y + β4 Σ X 4Y + β5 Σ X5Y 

ΣY2 
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X2 = Return On Equity 

β3 = koefisien regresi variabel NPM   

X3 = Net Profit Margin 

β4 = koefisien regresi variabel OPM   

X4 = Operating Profit Margin 

β5 = koefisien regresi variabel CSR  

 X5 = CSR 

Y = Nilai Perusahaan 

 
   Tabel 3.4 Pedoman Interprestasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,001 - 0,200 Sangat Lemah 
0,201 - 0,400 Lemah 
0,401 - 0,600 Cukup Lemah 
0,601 - 0,800 Kuat 
0,801 - 1,000 Sangat Kuat 

Sumber: Triton (2006) 

b. Uji F (Uji Simultan) 

Uji statistik F pada dasarnya dilakukan untuk menguji apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen/terikat. Pengujian ini 

dilakukan dengan uji F pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan 

analisis (α) = 5% derajat bebas pembilang df1=(k-1) dan derajat bebas 

penyebut df2=(n-k), k merupakan banyaknya parameter (koefisien) model 

regresi linier dan n merupakan jumlah pengamatan. Menurut Ghozali (2005) 

nilai F dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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F = 
R2k ..........................................................3.10 1 – R 2  / n - k – 1 

 

Keterangan: 

n   = jumlah sampel 

k   =jumlah variabel bebas 

R2 = koefisen determinasi 

 
Pengujian dengan uji F yaitu membandingkan antara Fhitung dengan Ftabel. Uji ini 

dilakukan dengan syarat sebagai berikut: 

1. Jika Fhitung < Ftabel maka H0 diterima. Artinya variabel ROA, ROE, NPM, 

OPM dan CSR secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

2. Jika Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak. Artinya variabel ROA, ROE, NPM, 

OPM dan CSR secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

 
c. Uji-t (Uji Parsial) 

Uji-t adalah jenis pengujian statistik yang digunakan untuk mengetahui 

seberapa jauh pengaruh variabel independen dapat menerangkan variabel 

dependen secara individual. Uji t dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% 

dan tingkat kesalahan analisis (훼) 5%, derajat kebebasan (degree of 

freedom) yang digunakan adalah df = n-k. Taraf nyata inilah yang akan 

digunkan untuk  mengetahui kebenaran hipotesis. Nilai t dapat dihitung 

dengan rumus: 
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 T = X - µ ………………………………………...........3.9 
S /√푛 

 

Keterangan: 

X = Rata-rata hitung sampel 

µ = Rata-rata hitung populasi 

S = Standar Deviasi sampel 

n = Jumlah Sampel 

 

Formulasi hipotesis: 

1. Ho1 = Return On Asset berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

Ha1= Return On Asset berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2015. 

 
2. Ho2 = Return On Equity berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

Ha2 = Return On Equity berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

 
3. Ho3 = Net Profit Margin berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 
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Ha3 = Net Profit Margin berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

4. Ho4 = Operating Profit Margin berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

Ha4 = Operating Profit Margin berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

 
5. Ho5 = Corporate Social Responsibilty berpengaruh tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

Ha5 = Corporate Social Responsibilty berpengaruh tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

 
6. Ho6 = Return On Asset, Return On Equity, Net Profit Margin, Operating 

Profit Margin dan Corporate Social Responsibilty berpengaruh tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Food and 

Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

Ha6 = Return On Asset, Return On Equity, Net Profit Margin, Operating 

Profit Margin dan Corporate Social Responsibilty berpengaruh tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Food and 

Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 
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Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1. Jika t-hitung < t-tabel, maka variabel independen secara parsial berpengaruh 

tidak signifikan terhadap variabel dependen (H0 diterima) 

Jika t-hitung > t-tabel, maka independen secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen (H0 ditolak). 

2. Berdasarkan nilai probabilitas (signifikan) dasar pengambilan keputusan 

adalah:  

Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima. 

Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak. 

 



 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 perusahaan Food 

and Beverages yang terdaftar di BEI yang terpilih atas dasar seleksi berdasarkan 

konsistensi dan menyediakan data laporan keuangan tahunan selama periode 

2011-2015. Adapun daftar perusahaan tersebut diantaranya adalah: 

Tabel 4.1. Sampel Perusahaan  

No Kode Nama Perusahaan 
1 ADES PT Akasha Wira International Tbk 
2 MLBI PT Multi Bintang Indonesia Tbk 
3 DLTA PT Delta Djakarta Tbk 
4 ICBP PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 
5 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk 
6 SKLT PT Sekar Laut Tbk 
7 PSDN PT Prasidha Aneka Niaga Tbk 
8 ROTI PT Nippon Indosari Corpindo Tbk 
9 ULTJ PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk 

 

4.1.1. PT Akasha Wira International Tbk. 

PT Akasha Wira International Tbk atau perseroan (sebelumnya dikenal dengan 

nama PT. Ades Waters Indonesia Tbk) adalah perusahaan yang berkedudukan di 

Jakarta beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower C lantai 15, Jalan Letjen. 

TB. 
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Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan. Perseroan bergerak dalam industri air 

minum dalam kemasan (AMDK) yang memproduksi serta menjual produk air 

minum dalam kemasan dengan merek dagang Ades, Ades Royal yang dimiliki 

oleh The Coca Cola Company, dan Nestlé Pure Life yang dimiliki oleh Nestlé SA. 

Di tahun 2010 Perseroan memperluas bidang usahanya dalam bisnis kosmetika 

dengan dibelinya aset berupa mesin produksi kosmetika milik PT Damai Sejahtera 

Mulia, perusahaan yang memproduksi produk kometika perawatan rambut. 

Perluasan bidang usaha tersebut mewajibkan Perseroan memperluas izinnya 

dengan memasukkan Industri bahan kosmetika dan kosmetika, dalam izin 

usahanya. Perluasan izin usaha tersebut meliputi air minum dalam kemasan, 

minuman ringan, industri produk roti dan kue, industri kembang gula lainnya, 

industri mie dan produk sejenisnya, industri bahan kosmetika, termasuk pasta gigi 

dan bisnis perdagangan besar (distributor utama ekspor dan impor). 

Perseroan pada awalnya didirikan dengan nama PT Alfindo Putra Setia, 

berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 6 Maret 1985, yang dibuat di hadapan 

Miryam Magdalena Indrani Wiardi, SH, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian 

tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 13 Juli 1985 sesuai 

dengan Surat Keputusan No. C2-4221.HT01.01.TH85, terdaftar alam buku daftar 

Pengadilan Negeri, Jakarta Barat No. 682/1985 tanggal 5 Agustus 1985, dan telah 

dicantumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 20 Juni 

1989, Tambahan Berita Negara No. 1081. Di tahun 1994, sesuai dengan Surat 

Pernyataan Efektif dari Ketua Bapepam No. S-774/PM/1994 tanggal 2 Mei 1994, 

Perseroan melaksanakan Penawaran Perdana Saham kepada masyarakat sejumlah 

15.000.000 saham biasa dengan harga nominal saham Rp 1.000 (seribu Rupiah) 
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per saham dan dengan harga penawaran Rp 3.850 (tiga ribu delapan ratus lima 

puluh Rupiah) per saham. Perseroan mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) pada tanggal 14 Juli 1994.  

Di tahun 2004, sesuai dengan Surat Pernyataan Efektif dari Ketua Bapepam No. 

S-1213/PM/2004 tanggal 10 Mei 2004, Perseroan melaksanakan Penawaran 

Umum Terbatas I kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak 

Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah 73.720.000 saham biasa atas 

nama dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham dan dengan harga 

penawaran Rp 1.025 (seribu dua puluh lima Rupiah) per saham. Saham-saham 

tersebut tercatat di BEJ dan BES pada tanggal 27 Mei 2004.  

Pada tahun yang sama Perseroan mengalami perubahan penting yang lain. Water 

Partners Bottling S.A. (WPB), perusahaan patungan antara Nestlé S.A. dan 

Refreshment Product Services (anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki The 

Coca- Cola Company), mengambil alih mayoritas saham di Perseroan, sehingga 

nama Perseroan diubah menjadi PT Ades Waters Indonesia Tbk. WPB 

sepenuhnya mendukung upaya terus-menerus Perseroan untuk melayani 

konsumen Indonesia dengan lebih baik. Selain itu, kedua mitra bisnis dengan 

keahlian tingkat dunia dalam menciptakan dan mengembangkan operasional 

bisnis yang kuat dan berkelanjutan dalam bisnis minuman bermerek akan 

memberikan dukungan penuh dalam bidang pemasaran, distribusi, keuangan, 

teknis, sumber daya manusia, dan manajemen, untuk memastikan pengembangan 

bisnis secara bertanggung jawab. 
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Pada tahun 2006 Perseroan mengubah status badan hukumnya dari perusahaan 

lokal non fasilitas menjadi Perusahaan Modal Asing (PMA) berdasarkan 

persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam suratnya 

No. 42/V/PMA/2006 tanggal 10 Maret 2006. Di akhir tahun 2007, sesuai dengan 

Surat Pernyataan Efektif dari Ketua Bapepam dan LK No. S-5874/BL/2007 

tanggal 21 Nopember 2007, Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum 

Terbatas II kepada para pemegang saham melalui penerbitan Hak Memesan Efek 

Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah 440.176.800 saham baru dengan harga 

penawaran Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham dengan rasio setiap pemilik 100 

saham berhak atas 294 (dua ratus sembilan puluh empat) HMETD untuk membeli 

294 (dua ratus sembilan puluh empat) saham baru.  

Pada tanggal 3 Juni 2008 Sofos Pte, Ltd mengambil alih saham Perseroan secara 

tidak langsung melalui pembelian seluruh saham milik Nestlé S.A. dan 

Refreshment Product Services di Water Partners Bottling, SA yang merupakan 

pemilik 542.347.113 saham yang mewakili 91,94% saham dalam Perseroan. 

Akibat pengambilalihan tidak langsung tersebut Sofos Pte, Ltd melaksanakan 

penawaran tender untuk membeli sampai dengan 47.540.687 saham Perseroan 

atau mewakili 8,06% dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan nilai Nominal 

Rp 1.000 per saham. Melalui proses penawaran Tender tersebut Sofos Pte 

memiliki 1.191.428 saham Perseroan atau 0,2% dari jumlah seluruh saham 

Perseroan. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dan perubahan 

terakhir terdapat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran 

Dasar Perseroan No. 280 tanggal 21 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Aulia 

Taufani SH, notaris pengganti Sutjipto SH, Notaris di Jakarta. Telah disetujui oleh 
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Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-01060.AH.01.02 Tahun 2011 

tertanggal 7 Januari 2011. 

Pada kuartal keempat tahun 2010, Perseroan memasuki fase baru dalam bisnisnya, 

dengan melaksanakan pembelian aset berupa mesin produksi dan 

perlengkapannya milik PT Damai Sejahtera Mulia. Pembelian aset tersebut telah 

disetujui oleh mayoritas para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 21 Oktober 2010 dan pembelian aset 

tersebut selesai dilaksanakan pada tanggal 11 November 2010. Dengan pembelian 

aset tersebut, Perseroan secara resmi mulai melaksanakan bisnis produksi produk 

kosmetika di samping bisnis air minum dalam kemasan, yang dijalankan oleh 

Perseroan saat ini. 

Guna mendukung program pemerintah menghemat penggunaan energi Perseroan 

berhasil mengurangi penggunaan listrik, bahan bakar minyak dan gas di tahun 

2011 dibandingkan tahun 2010. Perseroan berhasil mengoptimalkan penggunan 

air untuk proses produksi dan sisa air hasil produksi diolah kembali untuk 

kemudian digunakan untuk keperluan lain misalnya pembersihan fasilitas 

Produksi dan pertamanan sehingga meminimalkan air yang tidak terpakai. 

Perseroan berhasil mencapai angka nol dalam kriteria kecelakaan yang 

mengakibatkan hilangnya waktu kerja di tahun 2011, angka yang sama dicapai 

Perseroan di tahun 2010. Perseroan merupakan Perusahaan di bidang Industri Air 

Minum Dalam kemasan yang menerapkan standard kualitas berdasarkan 

ketentuan SNI 2006. Di bisnis air minum dalam kemasan Perseroan berhasil 

meraih sertifikat standar mutu ISO 22000 untuk Sistem Manajemen Keamanan 

Pangan dan sertifikat standar mutu OHSAS 18001:2007 untuk sistem manajemen 
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Kesehatan dan Keamanan Kerja. Pada bisnis kosmetika, Perseroan telah 

menerapkan ISO 9001:2008 yang merupakan standar untuk sistem manajemen 

mutu produk. 

Visi Perusahaan: 

Dengan jumlah penduduknya Indonesia merupakan salah satu pangsa pasar 

terbesar produk konsumen seperti makanan, minuman dan kosmetika di dunia, 

Perseroan berkeinginan untuk menjadi pemain penting dalam bisnis produk 

konsumen tersebut dengan menghasilkan produk berkualitas dan dengan 

meningkatkan kualitas produk dan kemampuan distribusi , memperkuat 

ketersediaan produk di pasar, melakukan efisiensi dan efektivitas bisnis serta 

menumbuh kembangkan organisasi yang ada. 

Misi Perusahaan: 

1) Mendukung gaya hidup sehat dan berkualitas melalui penyediaan produk-

produk konsumen dengan kualitas terbaik kepada konsumen di Indonesia. 

2) Mempertahankan produk dengan kualitas baik serta secara terus-m enerus 

memperbaiki kualitas layanan jasa terbaik melalui pemberdayaan sumber 

daya manusia yang dimiliki Perseroan. 

3) Fokus di bisnis dan lokasi yang dapat memberikan nilai tambah serta 

memperbaiki tingkat keuntungan bagi Perseroan. 

4.1.2. PT Delta Djakarta Tbk. 

PT Delta Djakarta Tbk pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1932 

sebagai perusahaan bir Jerman yang bernama “Archipel Brouwerij, NV.” 

Perusahaan kemudian dibeli oleh kelompok usaha Belanda dan berganti nama 
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menjadi NV De Oranje Brouwerij. Perusahaan menggunakan nama PT Delta 

Djakarta Tbk. sejak tahun 1970. Pada tahun 1984, PT Delta menjadi salah satu 

perusahaan Indonesia pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta 

(sekarang Bursa Efek Indonesia), mengokohkan statusnya sebagai pemain utama 

di industri bir dalam negeri. Di era tahun 1990an, penanaman modal asing 

mengalir deras ke Indonesia. Pada masa inilah San Miguel Corporation menjadi 

pemegang saham pengendali di Perusahaan. San Miguel Corporation adalah salah 

satu konglomerat terbesar dan paling terdiversifikasi asal Filipina yang bergerak 

dalam berbagai bidang usaha mencakup minuman, makanan, kemasan, 

pembangkit tenaga listrik, energi, bahan bakar minyak, infrastruktur, 

penerbangan, pertambangan dan telekomunikasi.  

Pemerintah Daerah DKI Jakarta juga menjadi pemegang saham utama di 

Perusahaan. Pada tahun 1997, Perusahaan memulai rencana ekspansi agresifnya 

dengan memindahkan fasilitas produksi birnya dari Jakarta Utara ke Bekasi, Jawa 

Barat dengan fasilitas yang lebih modern dan lebih luas. PT Jangkar Delta 

Indonesia, didirikan pada tahun 1998, adalah anak perusahaan PT Delta yang 

bertindak sebagai distributor tunggal, dengan jaringan distribusi yang terbentang 

dari Medan di Sumatera Utara sampai Jayapura di Papua. PT Delta memproduksi 

bir Pilsner dan Stout berkualitas terbaik yang dijual di pasar domestik Indonesia, 

dengan merek dagang Anker Beer, Anker Stout, Carlsberg, San Miguel Pale 

Pilsen, San Mig Light dan Kuda Putih. Sodaku, produk minuman non-alkohol 

juga diproduksi dan didistribusikan di dalam negeri. PT Delta juga memproduksi 

dan mengekspor bir Pilsner dengan merek dagang “Batavia”. 
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Visi Perusahaan:  

Menjadi nomor satu di pasar minuman berbasis malt di Indonesia. 

Misi Perusahaan: 

a) Memproduksi minuman berkualitas dan aman dengan biaya optimal, yang 

akan memberikan hasil terbaik untuk pelanggan, melalui karyawan dan 

mitra bisnis yang handal. 

b) Memberi keuntungan yang terbaik kepada pemegang saham. 

c) Memberi kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kemampuan 

diri dan profesionalisme di lingkungan kerja. 

d) Peduli terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan perusahaan. 

4.1.3. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP atau Perseroan) merupakan 

produsen makanan dalam kemasan yang mapan dan terkemuka dengan berbagai 

pilihan produk makanan sehari–hari bagi konsumen di segala usia. Banyak di 

antara merek produknya merupakan merek terkemuka yang telah melekat di hati 

masyarakat Indonesia, serta memperoleh kepercayaan dan loyalitas jutaan 

konsumen di Indonesia selama bertahun–tahun. ICBP berdiri sebagai entitas 

terpisah di bulan September 2009 serta tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada tanggal 7 Oktober 2010.  

ICBP didirikan melalui restrukturisasi internal dari Grup Produk Konsumen 

Bermerek (CBP) PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood), perusahaan induk 

ICBP yang sahamnya tercatat di BEI sejak tahun 1994. Melalui proses 

restrukturisasi internal, seluruh kegiatan usaha Grup CBP dari Indofood, yang 
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meliputi mie instan, dairy, penyedap makanan, makanan ringan, nutrisi dan 

makanan khusus, serta biskuit (sebelumnya tergabung dalam Grup Bogasari), 

dialihkan ke ICBP. Setelah pencatatan saham ICBP, Indofood tetap menjadi 

pemegang saham mayoritas ICBP dengan kepemilikan saham sekitar 80%. Oleh 

karenanya, ICBP tetap memiliki sinergi dengan perusahaan–perusahaan Grup 

Indofood lainnya dalam menjaga keunggulan kompetitifnya. 

Saat ini kegiatan usaha ICBP terdiri atas: 

1) Mie Instan 

Memproduksi dan memasarkan berbagai produk mie instan antara lain bag 

noodles, cup noodles, mie telur dan bihun instan. 

2) Dairy 

Memproduksi dan memasarkan berbagai macam produk dairy, yaitu susu 

kental manis, susu cair (susu ultrahigh temperature, susu steril dalam botol 

dan susu pasteurisasi), susu bubuk, es krim, minuman yogurt dan mentega. 

3) Penyedap Makanan 

Memproduksi beragam produk kuliner seperti kecap, saus sambal, saus 

tomat, kaldu dan bumbu instan, serta juga memproduksi dan memasarkan 

sirup. 

4) Makanan Ringan 

Memproduksi dan memasarkan berbagai makanan ringan moderen dan 

makanan ringan tradisional yang dikemas secara moderen, serta produk 

biskuit. 
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5) Nutrisi dan Makanan Khusus 

Memproduksi dan memasarkan berbagai macam bubur sereal dan biskuit 

untuk bayi dan anak-anak, serta produk susu untuk ibu hamil dan menyusui. 

ICBP berdiri sebagai entitas terpisah pada bulan September 2009 dan tercatat 

sebagai perusahaan publik di BEI pada tanggal 7 Oktober 2010. ICBP didirikan 

melalui proses restrukturisasi internal Grup CBP dari Indofood, perusahaan induk 

yang tercatat sebagai perusahaan publik di BEI sejak tahun 1994. Berbagai 

kegiatan usaha dan merek yang digunakan untuk produk ICBP telah dikenal sejak 

lama, dimana beberapa diantaranya merupakan pemimpin pasar. Sejarah dari 

berbagai kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut: 

Tahun 1982 kegiatan usaha mi instan mulai beroperasi dengan diluncurkannya 

merek Sarimi. Berbagai merek mie instan lainnya seperti Indomie, Supermi dan 

Pop Mie melengkapi portofolio produk ICBP, masing–masing pada tahun 1984, 

1986 dan 1988. Tahun 1985 kegiatan usaha nutrisi dan makanan khusus mulai 

beroperasi dengan Promina sebagai merek pertama yang diluncurkan. Merek SUN 

diluncurkan di tahun 1989 untuk menjangkau segmen pasar yang berbeda. Tahun 

1990 kegiatan usaha makanan ringan dijalankan oleh perusahaan patungan dengan 

Seven–Up Nederland B.V., afiliasi dari PepsiCo Inc. Dengan menggunakan tiga 

merek, yaitu Chitato, Chiki dan JetZ. Cheetos dan Lays, yang masing–masing 

diluncurkan pada tahun 1992 dan 2005, merupakan merek dengan lisensi dari 

PepsiCo. Pada tahun 2007, merek Qtela diluncurkan untuk menjangkau pasar 

makanan ringan tradisional. 
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Tahun 1991 kegiatan usaha penyedap makanan mulai beroperasi dengan produk 

kecap yang dipasarkan dengan menggunakan dua merek, yaitu Piring Lombok 

dan Niki Echo. Pada tahun 1992, merek Indofood diluncurkan untuk produk 

kecap dan produk-produk lainnya, yaitu saus sambal dan bumbu instan. PT Nestlé 

Indofood Citarasa Indonesia (NICI) yang didirikan pada tahun 2005, merupakan 

perusahaan patungan dengan Nestlé SA dengan kepemilikan saham masing-

masing sebesar 50%, bertanggung jawab untuk memasarkan produk–produk 

kuliner. Tahun 2005 kegiatan usaha biskuit mulai beroperasi dengan dua merek: 

Trenz untuk segmen anak muda dan dewasa, dan Wonderland yang menjangkau 

segmen keluarga. Pada tahun 2011, merek Bim Bim diluncurkan untuk 

menjangkau pasar anak-anak. Tahun 2008 kegiatan usaha dairy melengkapi 

portofolio usaha ICBP dengan diakuisisinya Drayton Pte. Ltd., yang memiliki 

kepemilikan saham sebesar 68,57% di PT Indolakto (Indolakto), pemain terbesar 

kedua di industri dairy Indonesia. Indomilk, yang merupakan merek utama 

Indolakto, telah hadir di Indonesia selama lebih dari empat dekade. 

Visi Perusahaan: 

 Produsen barang-barang konsumsi yang terkemuka. 

Misi Perusahaan: 

a) Senantiasa melakukan inovasi, fokus pada kebutuhan pelanggan, 

menawarkan merekmerek unggulan dengan kinerja yang tidak tertandingi 

b) Menyediakan produk berkualitas yang merupakan pilihan pelanggan 

c) Senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi dan 

teknologi kami 
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d) Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan 

secara berkelanjutan 

e) Meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan 

4.1.4. PT Indofood Sukses Makmur Tbk. 

Dalam beberapa dekade ini PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood atau 

Perseroan) telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solutions 

dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi 

makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk 

akhir yang tersedia dipasar. Kini, indofood dikenal sebagai perusahaan yang 

mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya indofood memperoleh manfaat dari ketangguhan model bisnisnya 

yang terdiri dari lima kelompok usaha strategis (Grup) yang saling melengkapi 

sebagai berikut: 

Produk Konsumen Bermerek (CBP) 

Kegiatan usaha CBP dilaksanakan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

(ICBP), anak perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI. ICBP merupakan 

produsen dari beragam produk konsumen bermerek yang mapan dan terdepan di 

pasar. Berbagai merek produknya merupakan merek-merek yang terkemuka dan 

dikenal di Indonesia. ICBP telah memulai kegiatan usaha minuman non-alkohol 

dan memperluas portofolio produknya dengan minuman teh dan kopi siap minum, 

air minum dalam kemasan (AMDK), minuman berkarbonasi dan minuman jus 

buah. 
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Bogasari  

Grup ini memiliki kegiatan usaha utama memproduksi tepung terigu dan pasta, 

didukung oleh unit usaha perkapalan dan kemasan. 

 
Agribisnis  

Kegiatan operasional di bidang agribisnis dijalankan oleh PT Salim Ivomas 

Pratama Tbk (SIMP) dan PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (Lonsum) yang 

mencatatkan sahamnya di BEI, serta merupakan anak perusahaan Indofood Agri 

Resources Ltd. (IndoAgri), yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Singapura 

(SGX). Kegiatan usaha utama Grup Agribisnis meliputi penelitian dan 

pengembangan, pemuliaan benih bibit, pembudidayaan dan pengolahan kelapa 

sawit hingga produksi dan pemasaran produk minyak goreng, margarin dan 

shortening. Di samping itu, kegiatan usaha Grup ini juga mencakup 

pembudidayaan dan pengolahan karet dan tebu serta tanaman lainnya. IndoAgri 

juga telah memperluas kegiatan usahanya melalui penyertaan saham di kegiatan 

usaha gula di Brasil dan Filipina. 

 
Distribusi  

Dengan jaringan distribusi yang paling luas di Indonesia, Grup ini 

mendistribusikan hampir seluruh produk konsumen Indofood dan anak-anak 

perusahaannya, serta berbagai produk pihak ketiga. 

 
Budidaya dan Pengelolaan Sayuran 

Kegiatan usaha budidaya dan pengolahan sayuran dilaksanakan oleh China 

Minzhong Food Corporation Limited (CMFC) yang sahamnya tercatat di SGX 

dan merupakan perusahaan pengolahan sayuran terintegrasi di Tiongkok. CMFC 
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menjalankan kegiatan usaha terintegrasi yang didorong oleh permintaan 

(integrated demand-driven operation) dengan kemampuan budidaya dan 

pengolahan yang beragam, serta memproduksi produk bermerek. 

Tahun 1990 PT Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan dengan nama PT 

Panganjaya Intikusuma. Membentuk perusahaan patungan dengan Seven-Up 

Netherlands B.V, perusahaan afiliasi PepsiCo Inc. Untuk memasuki industri 

makanan ringan (usaha patungan tersebut telah ditransfer ke ICBP pada tahun 

2010 sebagai bagian dari restrukturisasi Grup CBP). Tahun 1994 berganti nama 

menjadi PT Indofood Sukses Makmur. IPO sebanyak 763 juta saham dengan 

harga nominal Rp1.000 per saham, tercatat di BEI. Tahun 1995 mengakuisisi 

pabrik penggilingan gandum Bogasari. Tahun 1997 mengakuisisi 80% saham 

grup perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, agribisnis dan distribusi. 

Tahun 2004 Mengakuisisi 60% saham perusahaan kemasan karton.  

Tahun 2005 membentuk perusahaan patungan dengan Nestlé SA untuk pemasaran 

produk-produk kuliner, mengakuisisi perusahaan perkebunan di Kalimantan 

Barat, dan mengakuisisi Convertible Bonds yang diterbitkan oleh perusahaan 

perkapalan, setara dengan 90,9% kepemilikan saham. Tahun 2006 mengakuisisi 

55,0% saham perusahaan perkapalan, Pacsari Pte. Ltd. (Pacsari) dan mengakuisisi 

beberapa perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat. Tahun 2007 mencatatkan 

saham Grup Agribisnis di SGX dan menempatkan saham baru, menambah sebesar 

35% kepemilikan saham di perusahaan perkapalan Pacsari, menjadi 90% 

kepemilikan, mengakuisisi 60% kepemilikan saham di perusahaan perkebunan 

yang dimiliki oleh Rascal Holding Limited, partisipasi dalam pengeluaran saham 
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baru PT Mitra Inti Sejati Plantation dan memiliki 70% kepemilikan dan 

mengakuisisi 64,4% kepemilikan saham Lonsum.  

Tahun 2008 partisipasi dalam penerbitan saham baru PT Lajuperdana Indah, 

dengan kepemilikan sebesar 60%, mengakuisisi 100% saham Drayton Pte. Ltd., 

yang memiliki secara efektif 68,57% saham di PT Indolakto (Indolakto), sebuah 

perusahaan dairy terkemuka dan mengakuisisi seluruh kepemilikan beberapa 

perusahaan perkebunan yang memiliki fasilitas bulking. Tahun 2009 

restrukturisasi internal Grup CBP dimulai dengan pembentukan ICBP dan 

pemekaran kegiatan usaha mi instan dan bumbu, yang diikuti dengan 

penggabungan usaha seluruh anak perusahaan di Grup CBP, yang seluruh 

sahamnya dimiliki oleh Perseroan ke dalam ICBP. Tahun 2010 menyelesaikan 

restrukturisasi internal Grup CBP melalui pengalihan kepemilikan saham anak 

perusahaan di Grup CBP dengan jumlah kepemilikan kurang dari 100% ke ICBP. 

Selanjutnya, melakukan pencatatan saham ICBP di BEI pada tanggal 7 Oktober 

2010 dan meningkatkan kepemilikan saham Pascari sebesar 10% menjadi 100% 

kepemilikan.  

Tahun 2011 pada tanggal 9 Juni 2011, SIMP, anak perusahaan langsung dan tidak 

langsung Perseroan, melaksanakan IPO dan mencatatkan sahamnya di BEI. Tahun 

2012 ICBP mendirikan dua perusahaan patungan dengan Asahi Group Holdings 

Southeast Asia Pte. Ltd. (Asahi) untuk memasuki pasar minuman non-alkohol di 

Indonesia. Tahun 2013 grup Agribisnis (melalui SIMP dan Lonsum) mengakuisisi 

79,7% saham di PT Mentari Pertiwi Makmur (MPM), perusahaan investasi yang 

memiliki saham di PT Sumalindo Alam Lestari (SAL), yang bergerak di bidang 

usaha penanaman hutan industri dan agro forestry. Grup Agribisnis mengakuisisi 
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50% saham Companhia Mineira de Açúcar e Álcool Participações (CMAA), 

perusahaan gula di Brasil. ICBP, melalui anak perusahaan patungannya dengan 

Asahi, mengakuisisi PT Prima Cahaya Indobeverages (PCIB), yang sebelumnya 

dikenal sebagai PT Pepsi-Cola Indobeverages, perusahaan bottler eksklusif 

minuman berkarbonasi dan minuman jus buah dengan berbagai merek yang 

dimiliki Pepsi. Grup Agribisnis dan First Pacific Company Limited (First Pacific) 

membentuk perusahaan patungan 30:70 untuk melakukan investasi atas 34% 

kepemilikan saham Roxas Holdings Inc. (Roxas), perusahaan gula terintegrasi 

yang terbesar di Filipina. Mengakuisisi 82,88% saham CMFC, sebuah perusahaan 

pemrosesan sayuran terintegrasi di Cina, yang sahamnya tercatat di SGX.  

Visi Perusahaan:  

Perusahaan Total Food Solutions. 

Misi Perusahaan: 

a) Memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan  

b) Senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi and 

teknologi kami 

c) Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan 

secara berkelanjutan 

d) Meningkatkan stakeholders values secara berkesinambungan 

4.1.5. PT Multi Bintang Indonesia Tbk. 

PT Multi Bintang pertama kali didirikan pada tahun 1921 di Medan dengan nama 

N.V Nederlandsch Indische Bierbrouwerijen. Setelah mendirikan N.V 

Nederlandsch Indische, perusahaan mendirikan Brewery Greenfield di Surabaya 
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dan secara resmi beroperasi secara komersial pada 21 November 1931. Pada tahun 

1936, kedudukan perusahaan di Medan dipindahkan ke Surabaya dan Heineken 

menjadi pemegang saham terbesar perusahaan. Setelah kedudukan berpindah, 

perusahaan mengganti nama menjadi N.V Heineken’s Nederlandsch-Indische 

Bierbrouwerijn Maatschappij. Perusahaan diambil alih oleh pemerintah Indonesia 

dengan cara kampanye nasionalisasi yang dilakukan pada tahun 1965. 

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan perusahaan, Brewery kedua dibangun 

di Tangerang dan perusahaan mengganti namanya lagi menjadi PT Perusahaan Bir 

Indonesia. Pada 1 Januari 1981, perusahaan mengambil alih PT Brasseries de 

I’Indonesia yang memproduksi bir dan minuman ringan di Medan. Untuk 

mencerminkan peningkatan usaha dan aktifitas akuisisi ini, sejak tanggal 2 

September 1981 nama perusahaan resmi menjadi PT Multi Bintang Indonesia 

dengan kedudukan di Jakarta dan perusahaan mencatatkan sahamnya di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

Pada tahun 1997, kegiatan produksi dipindahkan ke Sampang Agung dimana 

dibangun fasilitas produksi baru. PT Multi Bintang membangun fasilitas yang 

dilengkapi dengan teknologi canggih untuk memproduksi minuman non-alkohol 

di Sampang Agung, Jawa Timur pada tahun 2014. Dengan sejarah panjang di 

Indonesia, perusahaan pun identik dengan salah satu produk unggulan yaitu Bir 

Bintang, sebuah merek iconic dan telah dikenal luas di Indonesia. Saat ini dengan 

didukung kuatnya aktifitas Brewery, Multi Bintang telah memantapkan 

pijakannya lewat anak perusahaan, PT Multi Bintang Indonesia Niaga yang 

merupakan distributor utama untuk pengiriman bir di Indonesia. Multi Bintang 

Indonesia terus membuktikan kinerjanya dengan meraih berbagai penghargaan 
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yang didapat, diantaranya Bintang Beer won the Gold Medal for Large Beer 

Category and Awarded as ‘Champion Beer 2011’ at the Brewing Industri 

International Award (BIIA 2011) in London, Top 50 Best Perfoming Indonesian 

Companies by Forbes Indonesia, The Company was selected by HayGroup as one 

of Indonesian Employers of Choice 2013 dan penghargaan-penghargaan lainnya. 

Visi Perusahaan: 

WoW Indonesia melalui performnya, mereknya dan orang-orangnya. 

Misi Perusahaan: 

Menjadi perusahaan Minuman Indonesia yang memiliki reputasi yang baik dan 

bertanggung jawab dengan portofolio merek bird an minuman ringan terkemuka. 

4.1.6. PT Sekar Laut Tbk. 

PT Sekar Laut Tbk (SKLT) berdiri pada tanggal 19 Juli 1976 dan mulai 

beroperasi secara komersial pada tahun 1976. Kantor pusat SKLT berlokasi di 

Wisma Nugra Santana, Lt.7, Suite 707, Jln. Jend. Sudirman Kav. 7-8, Jakarta 

10220 dan kantor cabang SKLT berlokasi di Jalan Raya Darmo No. 23-25, 

Surabaya. Pabrik SKLT berlokasi di Jalan Jenggolo II/17 Sidoarjo, Jawa Timur. 

SKLT tergabung dalam Sekar Group dimana pemegang saham 5% atau lebih dari 

Sekar Laut antara lain: Omnistar Investment Limited sebanyak (26,785), PT 

Alamiah Sari (pengendali) sebanyak (26,16%), Malvina Investment Limited 

(17,22%), Shadforth Agents Limited sebanyak (13,39%) dan Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) QQ KP2LN Jakarta III sebanyak (12,54%).  

Dengan terus meningkatkan kinerja, Sekar Laut membuktikan kinerjanya selama 

ini dengan meraih penghargaan Primaniyarta Awards. Berdasarkan Anggaran 
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Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan SKLT adalah bergerak dalam bidang 

industri pembuatan kerupuk, saos tomat, sambal, bumbu masak dan makanan 

ringan serta menjual produknya di dalam negeri maupun luar negeri. Produk-

produknya dipasarkan dengan merek FINNA. Pada tahun 1993, SKLT 

memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran 

Umum Perdana Saham SKLT (IPO) kepada masyarakat sebanyak 6.000.000 

dengan nilai nominal Rp 1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp 4.300,- 

per saham. Saham-saham tersebut tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 

tanggal 8 September 1993. 

Visi Perusahaan: 

1. Membuat komunitas dunia lebih tahu akan produk-produk makanan dengan 

kualitas produk bagus, sehat dan bergizi. 

2. Mempertahankan posisi sebagai perusahaan nomor satu dalam bidang 

industri krupuk. 

Misi Perusahaan: 

1. Membantu mengolah sumber daya alam Indonesia yang berlimpah dengan 

tujuan untuk menyediakan makanan sehat yang bergizi dan berkualitas. 

2. Membantu memberi pangan masyarakat seluruh dunia. 

3. Membantu membangun dan meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial 

masyarakat Indonesia. 

4.1.7. PT Prasidha Aneka Niaga Tbk. 

PT Prasidha Aneka Niaga Tbk (PSDN) didirikan pada tanggal 16 April 1974 

dengan nama PT Aneka Bumi Asih dan memulai kegiatan usaha komersialnya 
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pada tahun 1974. Kantor pusat PSDN terletak di Gedung Plaza Sentral, Lantai. 20, 

Jalan. Jend. Sudirman No. 47, Jakarta 12930 dan pabriknya berlokasi di Jl. Ki 

Kemas Rindho, Kertapati, Palembang. Pemegang saham yang memiliki 5% atau 

lebih saham PSDN, antara lain: Innovest Offshore Ventures Ltd (pengendali) 

sebanyak (46,93%), Igianto Joe sebanyak (18,92%), PT Aneka Bumi Prasidha 

sebanyak (9,48%),  PT Aneka Agroprasidha (7,92%) dan Lion Best Holdings 

Limited (7,77%). 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan PSDN adalah 

bergerak dalam bidang pengolahan dan perdagangan hasil bumi (karet kemah, 

kopi bubuk dan instan serta biji kopi). Pada tahun 1994, PSDN memperoleh 

pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana 

Saham PSDN (IPO) kepada masyarakat sebanyak 30.000.000 dengan nilai 

nominal Rp 1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp 3.000,- per saham. 

Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 

Oktober 1994.  

Visi Perusahaan:  

Menjadi perusahaan Agro Bisnis terdepan dengan manajemen profesional. 

Misi Perusahaan: 

1. PT Prasidha Aneka Niaga Tbk mengembangkan usahanya atas dasar saling 

menghormati serta mempercayai. Kunci suksesnya perusahaan dalam 

membangun kepercayaan internasional adalah melalui pelayanan yang 

prima dan menjaga standar kualitas yang tinggi terhadap semua relasi 

bisnisnya. 
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2. Melalui kerja keras, dukungan serta kerja sama yang erat antara karyawan 

dan pimpinan, perusahaan selalu berupaya mengoptimalkan sumber daya 

perusahaan guna mencapai tujuan usaha. 

4.1.8. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. 

PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) atau yang dikenal dengan Sari Roti 

didirikan pada tanggal 8 Maret 1995 dengan nama PT Nippon Indosari 

Corporation dan mulai beroperasi komersial pada tahun 1996. Kantor pusat dan 

salah satu pabrik ROTI berkedudukan di Kawasan Industri MM 2100 Jl. Selayar 

blok A9, Desa Mekarwangi, Cikarang Barat, Bekasi 17530 – Jawa Barat, dan 

pabrik lainnya berlokasi di Kawasan Industri Jababeka Cikarang, blok U dan W – 

Bekasi. Pabrik ROTI lainnya berada di berbagai daerah diantaranya: Pasuruan, 

Semarang, Makassar, Purwakarta, Palembang, Cikande dan Medan. Pemegang 

saham yang memiliki 5% atau lebih saham Nippon Indosari Corporindo Tbk 

antara lain: Indoritail Makmur Internasional Tbk (DNET) sebanyak (31,50%), A 

Bonlight Investment Ltd sebanyak (26,50%) dan Pasco Shikishima Corporation 

sebanyak (8,50%).  

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan ROTI adalah 

bergerak dalam bidang pabrikasi, penjualan dan distribusi roti (roti tawar, roti 

manis, roti berlapis, cake and bread crumb) dengan merek SARI ROTI. 

Pendapatan utama ROTI berasal dari penjualan roti tawar dan roti manis. Pada 

tanggal 18 Juni 2010, ROTI memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK 

untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ROTI (IPO) kepada 

masyarakat sebanyak 151.854.000 dengan nilai nominal Rp 1.000,- per saham 
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dengan harga penawaran Rp 1.250,- per saham. Saham-saham tersebut tercatat 

pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tanggal 28 Juni 2010. 

Sari Roti terus membuktikan kinerjanya dengan meraih berbagai penghargaan 

yang didapat, diantaranya The Best of The Best Award dari Forbes Indonesia, Top 

Brand, Top Brand for Kids, Peduli Gizi, dan penghargaan lainnya yang berhasil 

diperoleh Sari Roti. Selain penghargaan, Sari Roti juga meraih sertifikat-sertifikat, 

diantaranya: sertifikat Halal yang dikeluarkan MUI (Majelis Ulama Indonesia) 

dan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). 

Visi Perusahaan: 

Senantiasa tumbuh dan mempertahankan posisi sebagai perusahaan roti terbesar 

di Indonesia melalui penetrasi pasar yang lebih luas dan dalam dengan 

menggunakan jaringan distribusi yang luas untuk menjangkau konsumen di 

seluruh Indonesia. 

Misi Perusahaan: 

Memproduksi dan menditribusikan beragam produk yang halal, berkualitas tinggi, 

higienis dan terjangkau bagi seluruh konsumen Indonesia. 

4.1.9. PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk.  

Bermula dari usaha keluarga yang dirintis sejak tahun 1960an oleh Bapak 

Achmad Prawirawidjaja (alm), PT Ultrajaya Milk Industri & Trading Company 

Tbk (Perseroan) dari tahun ke tahun terus berkembang dan saat ini telah menjadi 

salah satu perusahaan yang terkemuka di bidang industri makanan dan minuman 

di Indonesia. Saat ini, perseroan merupakan produsen terbesar di bidang produk 

susu cair dan terbesar keempat di bidang produk teh siap minum (ready to drink). 
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Pada periode awal pendirian, perseroan hanya memproduksi produk susu yang 

pengolahannya dilakukan secara sederhana. Pada pertengahan tahun 1970, 

perseroan mulai memperkenalkan teknologi pengolahan secara UHT (Ultra High 

Temprature) dan teknologi pengemasan dengan kemasan karton aseptik (Aseptic 

Packaging Material). Pada tahun 1975, perseroan mulai memproduksi secara 

komersial produk minuman susu cair UHT dengan merek dagangan Ultra Milk, 

tahun 1978 memproduksi minuman sari buah UHT dengan merek dagang 

Buavita, dan tahun 1981 memproduksi minuman teh UHT dengan merek dagang 

Teh Kotak. Sampai saat ini perseroan telah memproduksi lebih dari 60 macam 

jenis produk minuman UHT dan terus berusahan untuk senantiasa memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Kini, hampir 90% dari total produksi kami distribusikan 

ke seluruh konsumen di seluruh pelosok Indonesia dan lebih dari 10% dari total 

produksi kami ekspor ke beberapa negara di Benua Asia, Eropa, Timur Tengah, 

Australia dan Amerika. 

Ultrajaya terus membuktikan kinerjanya dengan meraih berbagai penghargaan 

yang didapat, diantaranya The Best in Achieving Total Customer Satisfaction, Top 

Brand, Top Brand for Kids, Superbrand’s Asia Top 1000 dan penghargaan 

lainnya yang berhasil diperoleh Ultrajaya. Selain penghargaan, Ultrajaya juga 

telah mendapat sertifikasi ISO 22000:2005 dan berhasil meraih sertifikat-

sertifikat, diantaranya: sertifikat Halal yang dikeluarkan MUI (Majelis Ulama 

Indonesia) dan FSSC (Food Safety Certification).  

Visi Perusahaan:  

Menjadi perusahaan industri makanan dan minuman yang terbaik dan terbesar di 

Indonesia, dengan senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen, dan 
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menjunjung tinggi kepercayaan para pemegang saham serta mitra kerja 

perusahaan. 

Misi Perusahaan: 

Menjalankan usaha yang dilandasi dengan kepekaan yang tinggi untuk senantiasa 

berorientasi kepada pasar atau konsumen, dan kepekaan serta kepedulian untuk 

senantiasa memperhatikan lingkungan yang dilakukan secara optimal agar dapat 

memberikan nilai tambah sebagai wujud pertanggung jawaban kepada pemegang 

saham. 

4.2. Hasil Analisis Data 

4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum 

(deskripsi) tentang suatu data dari semua variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini. Dari hasil analisis deskriptif diperoleh data yang menunjukkan rata-

rata (mean), nilai tertinggi (maximum), nilai terendah (minimum) dan standar 

deviasi dari masing-masing variabel yang diteliti, baik variabel terikat yaitu Nilai 

Perusahaan yang dihitung dengan rumus Tobin’s Q, maupun variabel bebas yaitu 

Return On Assets, Return On Equity, Net Profit Margin, Operating Profit Margin 

dan Corporate Social Responsibility. Hasil analisis deskriptif dapat dilihat pada 

tabel 4.2 berikut ini: 
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Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 
Nilai 

Perusahan ROA ROE NPM OPM CSR 

 Mean  650.2364  15.27311  28.82778  11.06111  14.43859  0.309117 
 Median  14.24767  11.10000  20.10000  9.200000  11.83000  0.307692 
 Maximum  7018.364  67.00000  142.0000  32.88000  44.27000  0.551282 
 Minimum  0.390309  1.000000  2.000000  1.660000  1.940000  0.128205 
 Std. Dev.  1683.482  13.64031  32.49568  9.108382  12.17712  0.111003 
 Skewness  2.829601  1.886513  2.495209  1.181800  1.253738  0.291416 
 Kurtosis  9.699318  6.661331  8.297701  3.351472  3.483707  2.580238 
       
 Jarque-Bera  144.2014  51.82699  99.31859  10.70651  12.22765  0.967300 
 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.004733  0.002212  0.616529 
       
 Sum  29260.64  687.2900  1297.250  497.7500  649.7363  13.91026 
Sum Sq. Dev. 1.25E+08 8186.560 46462.63 3650.355 6524.421 0.542151 
       
 Observations  45  45  45  45  45  45 
 

Keterangan: Y  = Nilai Perusahaan 

 ROA = Return On Assets 

 ROE = Return On Equity 

 NPM = Net Profit Margin 

 OPM = Operating Profit Margin 

 CSR = Corporate Social Responsibility 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa analisis 

statistik deskriptif dari masing-masing variabel yaitu variabel Nilai Perusahaan 

(Y), ROA (X1), ROE (X2), NPM (X3), OPM (X4), dan CSR (X5) dari 9 

perusahaan yang menjadi sampel dengan 45 kali pengamatan dalam kurun waktu 

5 tahun berturut-turut nilai rata-rata Nilai Perusahaan adalah 650.2364, artinya 

pengukuran Nilai Perusahaan pada perusahaan Food and Beverages selama tahun 

2011-2015 sebesar 650.2364%.  

Rata-rata Return On Assets (ROA) sebesar 15.27311, hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan perusahaan Food and Beverages selama tahun 2011-2015 untuk 
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menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki adalah sebesar 

15.27311%. Nilai tengah (median) dari variabel Return On Assets (ROA) adalah 

sebesar 11.10000. Nilai tertinggi (maximum) dari variabel Return On Assets 

(ROA) adalah sebesar 67.00000 dan nilai terendah (minimum) dari variabel 

Return On Assets (ROA) adalah sebesar 1.000000. 

Nilai rata-rata Return On Equity (ROE) sebesar 28.82778, artinya tingkat 

efektivitas perusahaan Food and Beverages selama tahun 2011-2015 untuk 

menghasilkan laba dengan memanfaatkan ekuitas yang dimiliki adalah sebesar 

28.82778%. Nilai tengah (median) dari variabel Return On Equity (ROE) adalah 

sebesar 20.10000. Nilai tertinggi (maximum) dari variabel Return On Equity 

(ROE) adalah sebesar 142.0000 dan nilai terendah (minimum) dari variabel Return 

On Equity (ROE) adalah sebesar 2.000000. 

Rata-rata Net Profit Margin (NPM) adalah sebesar 11.06111, artinya tingkat 

keuntungan perusahaan Food and Beverages selama tahun 2011-2015 yang 

diperoleh bank dibandingkan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasional 

adalah sebesar 11.06111%. Nilai tengah (median) dari variabel Net Profit Margin 

(NPM) adalah sebesar 9.20000. Nilai tertinggi (maximum) dari variabel Net Profit 

Margin (NPM) adalah sebesar 32.88000 dan nilai terendah (minimum) dari 

variabel Net Profit Margin (NPM)  adalah sebesar 1.660000. 

Rata-rata Operating Profit Margin (OPM) sebesar 14.43859, artinya tingkat 

efisiensi perusahaan Food and Beverages selama tahun 2011-2015 mengelola 

biaya operasi dan meningkatkan penjualan adalah sebesar 14.43859%. Nilai 

tengah (median) dari variabel Operating Profit Margin (OPM) adalah sebesar 
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11.83000. Nilai tertinggi (maximum) dari variabel Operating Profit Margin 

(OPM) adalah sebesar 44.27000 dan nilai terendah (minimum) dari variabel 

Operating Profit Margin (OPM) adalah sebesar 1.940000. 

 Nilai rata-rata Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar 0.309117, artinya 

pengungkapan tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan Food and 

Beverages selama tahun 2011-2015 adalah sebesar 0.309117%. Nilai tengah 

(median) dari variabel Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebesar 

0.307692. Nilai tertinggi (maximum) dari variabel Corporate Social Responsibility 

(CSR) adalah sebesar 0.551282 dan nilai terendah (minimum) dari variabel 

Corporate Social Responsibility (CSR)  adalah sebesar 0.128205. 

4.2.2. Analisis Regresi Model Panel Data 

Pengolahan data dengan regresi panel data menggunakan alternatif tiga metode, 

yaitu metode kuadrat terkecil (Pooled Least Square), metode efek tetap (Fixed 

Effect) dan metode efek acak (Random Effect). Hal yang harus dilakukan setelah 

melakukan estimasi dari ketiga metode tersebut adalah menguji metode manakah 

yang paling tepat digunakan. Pengujian dilakukan tiga tahap, yaitu F-test atau 

Chow-test dan Uji Hausman. Untuk uji pertama dilakukan uji Chow untuk 

menentukan antara metode kuadrat kecil (pooled least square) dengan metode 

efek tetap (fixed effect). Metode Pooled Least Square telah dilakukan dan hasil 

pengujian dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut: 

 

 

 



95 
 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Metode Pooled Least Square 

Dependent Variable: Y?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 11/02/16   Time: 21:06   
Sample: 2011 2015   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 9   
Total pool (balanced) observations: 45  
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 466.4054 552.3027 0.844474 0.4036 

ROA? -42.42022 46.80380 -0.906341 0.3703 
ROE? -18.51543 15.95237 -1.160670 0.2528 
NPM? 69.96405 31.56290 2.216654 0.0325 
OPM? 120.8051 24.69388 4.892105 0.0000 
CSR? -3728.868 1594.115 -2.339146 0.0245 

 
R-squared 0.655817     Mean dependent var 650.2364 
Adjusted R-squared 0.611691     S.D. dependent var 1683.482 
S.E. of regression 1049.052     Akaike info criterion 16.87273 
Sum squared resid 42919872     Schwarz criterion 17.11362 
Log likelihood -373.6364     Hannan-Quinn criter. 16.96253 
F-statistic 14.86239     Durbin-Watson stat 1.036532 
Prob(F-statistic) 0.000000  
 

4.2.3. Uji Chow 

Chow-test atau likehood ratio adalah pengujian F statistics untuk memilih apakah 

model yang digunakan Pooled Least Square atau Fixed Effect. Dalam pengujian 

ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:  

a. Jika Ho diterima, maka model pool (common) 

b. Jika Ho ditolak, maka model fixed effect 

Jika hasil uji Chow menyatakan Ho diterima, maka teknik regresi data panel 

menggunakan model pool (common effect) dan pengujian sampai disini. Apabila 

hasil uji Chow Ho ditolak, maka teknik regresi data panel menggunakan model 

fixed effect dan untuk selanjutnya dilakukan uji Hausman. Berdasarkan uji Chow 

yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Chow 

 

 

Hasil tersebut menunjukkan F-test maupun Chi-square signifikan (p-value 0.0000 

dan 0.0000 lebih kecil dari 5%) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, maka model 

mengikuti fixed effect. Setelah uji Chow dan didapat hasil mengikuti model fixed 

effect, maka perlu dilakukan uji Hausman. 

4.2.4. Uji Hausman 

Uji Hausman adalah uji untuk memilih model fixed effect atau random effect. 

Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut: 

a. Jika Ho diterima, maka model random effect 

b. Jika Ho ditolak, maka model fixed effect 

Berdasarkan uji Hausman yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman 

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

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

 
Cross-section random 64.196427 5 0.0000 

 

Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: Untitled    
Test cross-section fixed effects  
  
Effects Test Statistic d.f. Prob. 

 
Cross-section F 13.821654 (8,31) 0.0000 
Cross-section Chi-square 68.347346 8 0.0000 
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Hasil pengujian tersebut signifikan (p-value 0.0000 lebih kecil dari 5%), sehingga 

Ho ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan hasil F-test dan Hausman test dapat 

disimpulkan bahwa fixed effect merupakan teknik analisis yang paling sesuai 

digunakan dalam analisis panel data ini. Secara lengkap hasil fixed effect disajikan 

dalam tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 Hasil Regresi Linier Berganda Model Fixed Effect 
Dependent Variable: Y?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 11/02/16   Time: 20:50   
Sample: 2011 2015   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 9   
Total pool (balanced) observations: 45  
  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C -151.0634 613.8102 -0.246108 0.8072 

ROA? 26.36417 32.67087 0.806963 0.4258 
ROE? -4.465531 9.981741 -0.447370 0.6577 
NPM? 49.96640 17.76344 2.812879 0.0084 
OPM? -11.75693 22.97064 -0.511824 0.6124 
CSR? 467.2597 1686.876 0.276997 0.7836 

Fixed Effects (Cross) 
_ADES—C -562.4406 

 

_DLTA—C 4051.314 
_ICBP—C -633.8932 
_INDF—C -453.9343 
_MLBI—C -1741.314 
_PSDN—C -67.16598 
_ROTI—C -541.5520 
_SKLT—C -28.51273 
_ULTJ—C -22.50113 

     
Effects Specification 

Cross-section fixed (dummy variables) 
 
R-squared 0.924635     Mean dependent var 650.2364 
Adjusted R-squared 0.893030     S.D. dependent var 1683.482 
S.E. of regression 550.6031     Akaike info criterion 15.70945 
Sum squared resid 9398076.     Schwarz criterion 16.27153 
Log likelihood -339.4627     Hannan-Quinn criter. 15.91899 
F-statistic 29.25629     Durbin-Watson stat 1.917605 
Prob(F-statistic) 0.000000  
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4.3. Interpretasi Model 

Hasil output regresi linier berganda model fixed effect dengan bantuan program 

Eviews 9 pada tabel 4.6 menunjukkan hasil koefisien dengan angka sebesar -

151.0634, sementara nilai koefisien variabel ROA menunjukkan nilai sebesar 

26.36417, variabel ROE menunjukkan nilai sebesar -4.465531, variabel NPM 

menunjukkan nilai sebesar 49.96640, variabel OPM menunjukkan nilai sebesar -

11.75693 dan variabel CSR menunjukkan nilai sebesar 467.2597. Berdasarkan 

koefisien angka-angka tersebut model penelitian yang dapat dibentuk dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 

Nilai Perusahaan = -151.0634 + 26.36417(ROA) - 4.465531(ROE) + 

49.96640(NPM) - 11.75693(OPM) + 467.2597(CSR)........................................4.1 

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta bernilai negatif sebesar -151.0634 menunjukkan besarnya 

Nilai Perusahaan apabila variabel ROA, ROE, NPM, OPM dan CSR 

besarnya sama dengan nol. Nilai konstanta sebesar -562.4406; 4051.3140; -

633.8932; -453.9343; -1741.3140; -67.16598; -541.5520; -28.51273; -

22.501143 menunjukkan konstanta untuk masing-masing perusahaan 

dengan dibandingkan secara urut maupun acak.  Misalkan, perbedaan nilai 

konstanta milik DLTA dengan ADES sebesar = 4051.3140 + (–562.4406) = 

3488.8730, selisih nilai sebesar 3488.8730 dapat dijelaskan bahwa apabila 

ADES memiliki hutang sebesar 3488.8730 yang harus dibayarkan kepada 

DLTA, maka nilai tersebutlah yang akan menjadi laba terhadap DLTA.  
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2. Koefisien regresi variabel Return On Assets (ROA) bernilai positif sebesar 

26.36417 menunjukkan perubahan yang positif antara Nilai Perusahaan 

dengan ROA. Hal ini dapat diartikan setiap kenaikan variabel ROA sebesar 

satu kali akan mengakibatkan kenaikan pada variabel Nilai Perusahaan 

sebesar 26.36417. Sebaliknya setiap terjadi penurunan variabel ROA  

sebesar satu kali akan mengakibatkan penurunan pada variabel Nilai 

Perusahaan sebesar 26.36417.  

3. Koefisien regresi variabel Return On Equity (ROE) bernilai negatif -

4.465531 menunjukkan perubahan yang negatif antara Nilai Perusahaan 

dengan ROE. Hal ini dapat diartikan setiap kenaikan ROE sebesar satu kali 

akan mengakibatkan penurunan pada variabel Nilai Perusahaan sebesar -

4.465531. Sebaliknya setiap terjadi penurunan pada variabel ROE sebesar 

satu kali akan mengakibatkan kenaikan pada variabel Nilai Perusahaan 

sebesar -4.465531.  

4. Koefisien regresi variabel Net profit Margin (NPM) bernilai positif sebesar 

49.96640 menunjukkan perubahan yang positif antara Nilai perusahaan 

dengan variabel NPM. Artinya bahwa setiap kenaikan variabel NPM 

sebesar satu kali akan mengakibatkan kenaikan pada variabel Nilai  

Perusahaan sebesar 49.96640, sebaliknya setiap terjadi penurunan variabel 

NPM sebesar satu kali akan mengakibatkan penurunan variabel Nilai 

Perusahaan sebesar 49.96640.  

5. Koefisien regresi variabel Operating Profit Margin (OPM) bernilai negatif -

11.75693 menunjukkan perubahan yang negatif antara Nilai Perusahaan 

dengan OPM. Hal ini dapat diartikan setiap kenaikan OPM sebesar satu kali 
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akan mengakibatkan penurunan pada variabel Nilai Perusahaan sebesar -

11.75693. Sebaliknya setiap terjadi penurunan pada variabel OPM sebesar 

satu kali akan mengakibatkan kenaikan pada variabel Nilai Perusahaan 

sebesar -11.75693.  

6. Koefisien regresi variabel Corporate Social Responsibility (CSR) bernilai 

positif sebesar 467.2597 menunjukkan perubahan yang positif antara Nilai 

perusahaan dengan variabel CSR. Artinya bahwa setiap kenaikan variabel 

NPM sebesar satu kali akan mengakibatkan kenaikan pada variabel Nilai 

Perusahaan sebesar 467.2597, sebaliknya setiap terjadi penurunan variabel 

CSR sebesar satu kali akan mengakibatkan penurunan variabel Nilai 

Perusahaan sebesar 467.2597. 

4.4. Hasil Pengujian Hipotesis 

4.4.1. Uji Koefisien Determinan (R2) 

Berdasarkan hasil uji yang terlampir pada tabel 4.6 pada bagian effect 

specification didapat angka adjusted R-square sebesar 0.893030 terletak pada 

interval koefisien 0,80-1,000. Berdasarkan pedoman interpretasi koefisien korelasi 

yang telah disajikan, angka ini menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara 

Nilai Perusahaan dengan lima variabel independennya adalah sangat kuat, berarti 

89,30% dapat dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel Return On Assets, 

Return On Equity, Net Profit Margin, Operating Profit Margin dan Corporate 

Sociak Responsibility dan sisanya 10,70% dapat dijelaskan oleh variasi lain yang 

mempengaruhi kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan seperti Good 

Corporate Governance yang saat ini sudah banyak dipakai oleh peneliti untuk 

mengukur nilai perusahaan dan rasio-rasio profitabilitas seperti return on 
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investmen, gross profit margin, earning per share atau dengan rasio-rasio 

keuangan yang lain.  

4.4.2. Uji F 

Pada bagian F-test yang terlampir pada tabel 4.6 didapat nilai probabilitas sebesar 

0.000000. Hal ini mengartikan bahwa hipotesis secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan antara Return On Assets, Return On Equity, Net Profit Margin, 

Operating Profit Margin dan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai 

Perusahaan. proses pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas, yaitu: 

a. Jika nilai probabilitas F > 0,05 maka Ho diterima. 

b. Jika nilai probabilitas F < 0,05 maka Ho ditolak. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Ha : Return On Assets, Return On Equity, Net Profit Margin, Operating Profit 

Margin dan Corporate Social Responsibility secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Food and Beverages 

yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. 

Ho : Return On Assets, Return On Equity, Net Profit Margin, Operating Profit 

Margin dan Corporate Social Responsibility secara simultan berpengaruh 

tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Food and 

Beverages yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. 

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Uji F 

Variabel yang dicari 
Korelasinya F Hitung F Tabel Probabilitas Keterangan 

Pengaruh X1, X2, X3, 
X4, X5 terhadap Y 29.25629 2.61 0.000000 Ha diterima 
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Berdasarkan hasil uji diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.000000 dan F Hitung 

sebesar 29.25629 dengan df1 = (k-1) = (5-1) = 4 dan df2 (n-k) = (45-5) = 40 di 

peroleh dari F tabel 2.61. Nilai probabilitas (0.000000) jauh lebih kecil dari 0,05, 

sedangkan nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel (29.25629 > 2.61). Oleh 

karena itu nilai probabilitas lebih kecil dari dari 0,05 dan nilai F hitung > F tabel 

maka Ha diterima yaitu Return On Assets, Return On Equity, Net Profit Margin, 

Operating Profit Margin dan Corporate Social Responsibility secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Food and 

Beverages yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. 

4.4.3. Uji-t 

Uji-t merupakan cara untuk menguji apakah rata-rata suatu populasi sama dengan 

suatu harga tertentu atau apakah rata-rata dua populasi sama atau berbeda secara 

signifikan. Berikut ini hasil pengujian uji-t, yaitu: 

Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Uji-t 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C -151.0634 613.8102 -0.246108 0.8072 

ROA? 26.36417 32.67087 0.806963 0.4258 
ROE? -4.465531 9.981741 -0.447370 0.6577 
NPM? 49.96640 17.76344 2.812879 0.0084 
OPM? -11.75693 22.97064 -0.511824 0.6124 
CSR? 467.2597 1686.876 0.276997 0.7836 

 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa variabel Return On Assets (ROA) 

memiliki t-hitung sebesar 0.806963 dengan nilai probabilitas 0.4258. Return On 

Equity (ROE) memiliki t-hitung sebesar -0.447370 dengan nilai probabilitas 

0.6577. Net Profit Margin (NPM) memiliki t-hitung sebesar 2.812879 dengan 

nilai probabilitas 0.0084. Operating Profit Margin (OPM)  memiliki t-hitung 
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sebesar -0.511824 dengan nilai probabilitas 0.6124 dan variabel Corporate Social 

Responsibility (CSR)  memiliki t-hitung sebesar 0.276997 dengan nilai 

probabilitas sebesar 0.7836. Tabel T yang terlampir pada lampiran dengan df = (n-

k-1) = (45-5-1) = 39 dan derajat kebebasan 0.05 diperoleh nilai t-tabel sebesar 

1.68488. Berdasarkan data diatas terlihat bahwa: 

a. Variabel ROA dimana t-hitung < t-tabel yaitu 0.806963 < 1.68488, serta 

nilai probabilitas ROA diatas 0.05 yaitu 0.4258, maka Ho diterima yaitu 

jumlah Return On Assets (ROA) berpengaruh tidak signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan. 

b. Variabel ROE dimana t-hitung < t-tabel yaitu -0.447370 < 1.68488, serta 

nilai probabilitas ROE diatas 0.05 yaitu 0.6577, maka Ho diterima yaitu 

jumlah Return On Equity berpengaruh tidak signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan. 

c. Variabel NPM dimana t-hitung > t-tabel yaitu 2.812879 > 1.68488, serta 

nilai probabilitas berada dibawah 0.05 yaitu 0.0084, maka Ha diterima yaitu 

jumlah Net Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan.  

d. Variabel OPM dimana t-hitung < t-tabel yaitu -0.511824 < 1.68488, serta 

nilai probabilitas berada jauh diatas 0.05 yaitu 0.6124, maka Ho diterima 

yaitu jumlah Operating Profit Margin (OPM) berpengaruh tidak signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan. 

e. Variabel CSR dimana t-hitung < t-tabel yaitu 0.276997 < 1.68488, serta 

nilai probabilitas jauh diatas 0.05 yaitu 0.7836, maka Ho diterima yaitu 
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Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh tidak signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan. 

4.5. Pembahasan 

Pengaruh  Return On Assets, Return On Equity, Net Profit Margin, Operating 

Profit Margin dan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan 

adalah suatu tolak ukur dalam peningkatan nilai perusahaan, interpretasi model 

menunjukkan nilai Y = -151.0634 + 26.36417ROA - 4.465531ROE + 

49.96640NPM - 11.75693OPM + 467.2597CSR, interpretasi tersebut 

menunjukkan bahwa besarnya konstanta Nilai Perusahaan  apabila variabel ROA, 

ROE, NPM, OPM dan CSR sama dengan nol adalah sebesar -151.0634. 

Apabila terjadi kenaikan variabel ROA sebesar satu kali maka akan 

mengakibatkan kenaikan pada Nilai Perusahaan sebesar 26.3641. Apabila terjadi 

kenaikan variabel ROE sebesar satu kali maka akan mengakibatkan penurunan 

pada Nilai Perusahaan sebesar -4.465531. Apabila terjadi kenaikan pada variabel 

NPM sebesar satu kali maka akan mengakibatkan kenaikan pada Nilai Perusahaan 

sebesar 49.96640. Apabila terjadi kenaikan pada variabel OPM sebesar satu kali 

maka akan mengakibatkan penurunan pada Nilai Perusahaan sebesar -11.75693, 

dan apabila terjadi kenaikan satu kali pada variabel CSR maka akan 

mengakibatkan kenaikan pada Nilai Perusahaan sebesar 467.2597. 

Angka Adjusted R-square atau koefisien determinasi (R2) adalah 0.893030 hal ini 

menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan Nilai Perusahaan dengan kelima 

variabel independennya yaitu Return On Assets, Return On Equity, Net Profit 

Margin, Operating Profit Margin dan Corporate Social Responsibility sangat kuat 
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yang berarti 89,30% dapat dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel independen 

tersebut dan sisanya 11% dijelaskan oleh variasi lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini.  

Uji-t menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel Return On Assets (ROA), 

Return On Equity (ROE), Operating Profit Margin (OPM) dan Corporate Social 

Responsibility (CSR) secara persial berpengaruh tidak signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan sedangkan variabel Net Profit Margin (NPM) secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

Uji F menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel Return On Assets (ROA), 

Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Operating Profit Margin 

(OPM) dan Corporate Social Responsibility (CSR) secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

4.5.1. Pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap Nilai Perusahaan 

Return On Assets (ROA) berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan aset-aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Aset yang dimiliki perusahaan mempengaruhi keberhasilan 

perusahaan dalam mengelola kekayaan yang dimilikinya dalam menghasilkan 

laba. Return on assets menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang bisa 

diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan. Karena itu digunakan 

angka laba bersih dan rata-rata kekayaan perusahaan.  

Semakin tinggi kemampuan perusahaan memperoleh laba dengan memanfaatkan 

aset yang dimiliki maka semakin baik produktivitas aset perusahaan dalam 

memperoleh laba. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan 
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kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan 

tersebut makin diminati oleh investor, karena tingkat keuntungan akan semakin 

besar. Kinerja keuangan perusahaan yang meningkat akan turut meningkatkan 

reputasi Perusahaan. 

Pada penelitian ini diperoleh hasil analisis data Return On Assets secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai perusahaan selama tahun 2011-2015. 

Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel 4.7, variabel ROA t-hitung < t-tabel yaitu 

0.806963 < 1.68488, serta nilai probabilitas ROA diatas 0.05 yaitu 0.4258, maka 

Ho diterima yaitu jumlah Return On Assets (ROA) berpengaruh tidak signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di 

BEI.  

Nilai koefisien dari variabel ROA adalah sebesar 26.3641 menandakan bahwa 

ROA dengan nilai perusahaan memiliki arah hubungan yang positif, hal ini 

menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan variabel ROA sebesar satu kali 

maka akan mengakibatkan kenaikan pada Nilai Perusahaan sebesar 26.3641, 

sebaliknya apabila terjadi penurunan variabel ROA sebesar satu kali maka akan 

mengakibatkan penurunan Nilai Perusahaan sebesar 26.3641.  

Arah hubungan yang positif ini diduga karena kinerja keuangan perusahaan dan 

pengelolaan aset perusahaan yang baik dalam memperoleh laba maka dapat 

meningkatkan nilai perusahaan menjadi baik. Aset dalam perusahaan contohnya 

seperti gedung, tanah, dan mesin-mesin yang tidak terpakai. Pengelolaan aset 

yang baik seperti gedung dan tanah yang tidak dipakai dapat dimanfaatkan untuk 

menambah laba perusahaan dengan cara gedung dan tanah tersebut disewakan. 
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Penyewaan gedung dan tanah tersebut dapat meningkatkan laba perusahaan dari 

aset yang dimiliki oleh perusahaan. 

Return On Assets berpengaruh tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini 

menunjukkan adanya faktor lain yang yang turut mempengaruhi kinerja keuangan, 

seperti penurunan nilai perusahaan yang disebabkan oleh kondisi keuangan 

perusahaan yang sedang tidak baik karena laba yang berkurang, atau karena aset 

yang dimiliki oleh perusahaan sudah mencukupi dan tidak ada aset yang 

menganggur. Contohnya seperti gedung-gedung kantor yang sudah cukup untuk 

melangsungkan produktivitas kelangsungan perusahaan. Tetapi, apabila banyak 

aset yang menganggur seperti gedung kosong dan tanah yang kosong, perusahaan 

dapat memanfaatkan aset-aset tersebut untuk disewakan dan hasil dari penyewaan 

tersebutlah yang akan mempengaruhi peningkatan laba perusahaan.  Semakin 

efisien penggunaan dan pengelolaan dana perusahaan berarti semakin baik bagi 

perusahaan. Teori fundamental mendukung faktor yang dapat mempengaruhi 

kejadian finansial atau kejadian lain yang mempengaruhi kinerja keuangan 

perusahaan. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suranta dan 

Pranata (2004) yang menyatakan bahwa Return On Assets berpengaruh tidak 

signifikan terhadap Nilai perusahaan. Sawir (2009) menyatakan bahwa kinerja 

keuangan adalah prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu 

yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan. Dengan kata lain kinerja 

keuangan pada perusahaan food and beverages periode 2011-2015 sedang dalam 

keadaan tidak baik. 
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Ho1 : Return On Assets berpengaruh tidak siginifikan terhadap Nilai 

Perusahaan pada Perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di 

BEI Periode 2011-2015.  

4.5.2. Pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap Nilai Perusahaan 

Fungsi dari ROE adalah untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan menggunakan modal yang dimilikinya. Salah satu 

perusahaan beroperasi adalah menghasilkan laba yang bermanfaat bagi para 

pemegang saham. Ukuran dari keberhasilan pencapaian ini adalah angka ROE 

yang berhasil dicapai. Angka ROE yang berhasil dicapai adalah kemampuan 

perusahaan dalam mengelola modalnya sendiri untuk menghasilkan laba. Semakin 

besar perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan modal yang dimiliki 

maka mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

yang tinggi bagi para pemegang saham, hal ini berdampak terhadap reputasi 

perusahaan. 

Pada penelitian ini diperoleh hasil analisis data Return On Equity secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai perusahaan selama tahun 2011-2015. 

Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel 4.7, variabel ROE memiliki nilai t-hitung < 

t-tabel yaitu -0.447370 < 1.68488, serta nilai probabilitas ROE diatas 0.05 yaitu 

0.6577, maka Ho diterima yaitu jumlah Return On Equity berpengaruh tidak 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Food and Beverages yang 

terdaftar di BEI periode 2011-2015. 

Pada hakikatnya Return On Equity memiliki arah hubungan yang positif terhadap 

nilai perusahaan karena apabila perusahaan memiliki modal yang besar berarti 
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kinerja keuangan perusahaan dapat semakin baik dalam memperoleh laba. Modal 

sendiri dapat di peroleh dari dalam maupun luar perusahaan, modal yang berasal 

dari dalam perusahaan berupa keuntungan yang dihasilkan perusahaan, sedangkan 

modal yang berasal dari luar perusahaan berupa modal dari pemegang saham atau 

perusahaan meminjam dana dari bank. Contoh modal dari luar perusahaan adalah 

perusahaan meminjam dana dari bank dengan nilai yang tinggi, bukan berarti 

perusahaan meminjam dana dari luar reputasinya buruk. Keberhasilan perusahaan 

mendapatkan pinjaman dari bank karena perusahaan memiliki reputasi dimata 

investor maupun dimata bank tersebut baik dan bank yang meminjamkan dana 

nya percaya bahwa perusahaan tersebut mampu melunasi dalam jangka waktu 

yang telah disepakati. 

Nilai koefisien regresi variabel ROE bernilai negatif -4.465531 menunjukkan 

perubahan yang negatif antara Nilai Perusahaan dengan ROE. Hal ini dapat 

diartikan setiap kenaikan ROE sebesar satu kali akan mengakibatkan penurunan 

pada variabel Nilai Perusahaan sebesar -4.465531. Sebaliknya setiap terjadi 

penurunan pada variabel ROE sebesar satu kali akan mengakibatkan kenaikan 

pada variabel Nilai Perusahaan sebesar -4.465531. Arah hubungan yang negatif 

ini diduga karena perusahaan tidak efektif mengelola modal nya sendiri dalam 

memperoleh laba dan berpengaruh dalam perolehan laba perusahaan yang 

berkurang dan kemudian pembagian keuntungan kepada para pemegang saham 

pun tidak dapat dibagikan dan berdampak buruknya nilai perusahaan dimata 

investor.  

Return On Equity berpengaruh tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

Banyaknya keuntungan yang dibagi-bagi kepada para pemegang saham tidak 
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sesuai dengan persentase, banyaknya hutang bunga yang belum dilunasi dan 

kinerja keuangan perusahaan yang sedang tidak stabil mempengaruhi baik atau 

buruknya Nilai Perusahaan. Hal ini berarti dari total modal yang dimiliki oleh 

perusahaan tidak dapat meningkatkan baiknya sebuah perusahaan karena modal 

yang tinggi membuat pengelolaan dana tidak efisien. Semakin tinggi kinerja 

keuangan perusahaan maka semakin tinggi pula nilai perusahaannya, sebaliknya 

apabila semakin rendahnya kinerja keuangan maka menyebabkan semakin 

rendahnya nilai perusahaan. 

Menurut Horne dan Wachowicz (2009) menyatakan ROE yang tinggi sering kali 

mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik dan 

manajemen biaya yang efektif. Semakin tinggi ROE semakin baik posisi pemilik 

perusahaan semakin kuat dengan demikian perusahaan dapat membayar deviden 

kepada para pemegang saham. Sebaliknya semakin rendah ROE maka posisi 

pemilik perusahaan semakin lemah dan perusahaan tidak dapat membayar deviden 

bagi para pemegang saham. 

Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Herdiana (2003) 

bahwa ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan karena pada 

periode penelitian tersebut terjadi krisis ekonomi dunia pada tahun 2008 sehingga 

merubah strategi penjualan dan menurunkan harga jual, berbeda dengan hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh Zuraedah (2010) yang menyatakan bahwa 

ROE berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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Ho2 : Return On Equity berpengaruh tidak signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di BEI 

Periode 2011-2015. 

4.5.3. Pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap Nilai perusahaan 

Net Profit Margin menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

bersih dari kegiatan operasionalnya, yang nantinya akan bermanfaat dalam 

memprediksi pertumbuhan laba bagi perusahaan. Net profit margin 

membandingkan antara laba bersih dengan penjualan. Semakin tinggi kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasional maka semakin 

baik operasi suatu perusahaan menghasilkan laba. Laba yang dihasilkan yaitu dari 

penjualan yang dilakukan oleh perusahaan.  

Pada penelitian ini diperoleh hasil analisis data secara parsial Net Profit Margin 

berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan selama tahun 2011-2015. Dapat 

dilihat pada tabel 4.7, variabel NPM memiliki nilai dimana t-hitung > t-tabel yaitu 

2.812879 > 1.68488, serta nilai probabilitas berada dibawah 0.05 yaitu 0.0084, 

maka Ha diterima yaitu jumlah Net Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan. 

Nilai koefisien regresi variabel NPM bernilai positif yaitu sebesar 49.96640 

menunjukkan perubahan yang positif antara Nilai Perusahaan dengan NPM. Hal 

ini dapat diartikan apabila terjadi kenaikan pada variabel NPM sebesar satu kali 

maka akan mengakibatkan kenaikan pada Nilai Perusahaan sebesar 49.96640, 

sebaliknya apabila terjadi penurunan pada variabel NPM maka akan 

mengakibatkan penurunan pada Nilai Perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa 
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semakin meningkat kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari 

kegiatan operasional maka semakin baik operasi suatu perusahaan menghasilkan 

laba dan akan memberikan indikasi prospek perusahaan yang baik sehingga dapat 

memicu investor untuk ikut meningkatkan permintaan saham. Selanjutnya dengan 

permintaan saham yang meningkat akan menyebabkan reputasi sebuah 

perusahaan ikut meningkat. 

Net Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Arah 

hubungan yang positif ini karena adanya peningkatan dari kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasionalnya maka akan 

mempengaruhi besarnya penjualan perusahaan. Pendapatan yang diperoleh dari 

perusahaan berasal dari laba bersih setelah pajak perusahaan yang dikelola dengan 

baik sehingga penjualan perusahaan berjalan dengan efisien. Artinya faktor 

fundamental lebih berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan, karena investor 

melihat dari kinerja keuangan perusahaan, seperti laba, aset, tingkat penjualan 

perusahaan serta faktor-faktor fundamental lainnya. 

Bolten dan Weigand (1998) dalam Mulyono (2000) mengatakan bahwa 

ekspektasi untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar dimasa mendatang 

berpengaruh positif terhadap harga saham dan tentu akan meningkatkan pula nilai 

perusahaan tersebut. Variasi harga saham ditentukan oleh banyak faktor, baik 

yang berasal dari lingkungan eksternal perusahaan maupun lingkungan internal 

perusahaan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Susanti 

(2010) yang menyatakan bahwa NPM terdapat pengaruh yang signifikan terhadap 

nilai perusahaan, secara teori NPM yang tinggi menandakan adanya kemampuan 
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perusahaan yang tinggi untuk menghasilkan laba bersih pada pendapatan tertentu, 

begitu pula sebaliknya. 

Ha3 : Net Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan 

pada Perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di BEI Periode 2011-

2015.  

4.5.4. Pengaruh Operating Profit Margin (OPM) terhadap Nilai Perusahaan 

Operating Profit Margin disebut murni (pure) dalam pengertian bahwa jumlah 

tersebutlah yang benar-benar diperoleh dari hasil operasi perusahaan dengan 

mengabaikan kewajiban-kewajiban finansial berupa bunga serta kewajiban 

terhadap pemerintah berupa membayar pajak. Rasio ini mencerminkan tingkat 

efisiensi perusahaan sehingga rasio yang tinggi menunjukkan keadaan yang 

kurang baik karena berarti bahwa setiap rupiah penjualan yang terserap dalam 

biaya juga tinggi dan yang tersedia untuk laba kecil.  Tetapi rasio yang tinggi 

mungkin tidak hanya disebabkan oleh faktor intern tetapi juga dapat disebabkan 

oleh faktor ekstern perusahaan misalnya harga setiap penjualan yang sulit 

dikendalikan oleh manajemen. 

Pada penelitian ini diperoleh hasil analisis data secara parsial Operating Profit 

Margin berpengaruh tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan selama tahun 

2011-2015. Dapat dilihat pada tabel 4.7, variabel OPM memiliki nilai dimana t-

hitung < t-tabel yaitu -0.511824 < 1.68488, serta nilai probabilitas berada jauh 

diatas 0.05 yaitu 0.6124, maka Ho diterima yaitu jumlah Operating Profit Margin 

(OPM) berpengaruh tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 
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Nilai koefisien regresi variabel Operating Profit Margin bernilai negatif yaitu 

sebesar -11.75693 menunjukkan perubahan yang negatif antara Nilai Perusahaan 

dengan OPM. Hal ini dapat diartikan apabila terjadi kenaikan pada variabel OPM 

sebesar satu kali maka akan mengakibatkan penurunan pada Nilai Perusahaan 

sebesar -11.75693, sebaliknya apabila terjadi penurunan variabel OPM maka akan 

mengakibatkan kenaikan variabel Nilai Perusahaan sebesar -11.75693. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan kurang efisien mengelola biaya operasi dan tidak 

efektif dalam meningkatkan penjualan maka dapat mempengaruhi harga saham 

yang berdampak pada nilai perusahaan.  

Operating Profit Margin berpengaruh tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

Rasio ini mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan sehingga nilai rasio yang 

tinggi menunjukkan keadaan yang kurang baik karena berarti bahwa setiap rupiah 

penjualan yang terserap dalam biaya juga tinggi, dan dana yang tersedia untuk 

laba pun kecil. Arah hubungan yang negatif antara OPM terhadap nilai 

perusahaan karena OPM yang diperoleh dari kegiatan operasional berupa 

penjualan melupakan pembayaran kewajiban-kewajiban perusahaan seperti 

membayar pajak kepada pemerintah dan membayar beban bunga kepada kreditur.   

Secara teori semakin rendah tingkat efisiensi perusahaan dalam meningkatkan 

penjualan menunjukkan perusahaan kurang efisien mengelola biaya operasi dan 

kurang efektif dalam meningkatkan penjualan, sebaliknya jika semakin tinggi 

perusahaan meningkatkan efisiensi penjualan menunjukkan semakin efisiensi 

perusahaan mengelola biaya operasi dan semakin efektif meningkatkan 

penjualannya.  
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Operating Profit Margin didukung dengan adanya teori fundamental. Teori ini 

menitik beratkan pada  rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung 

maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan terhadap nilai 

perusahaan. Dimana dengan adanya kenaikan pada biaya operasi seperti pada 

kejadian kerusakan mesin yang mengharuskan perusahaan mengeluarkan dana 

untuk biaya perbaikan mesin, kenaikan gaji karyawan, kenaikan harga bahan baku 

dan kejadian yang tidak terduga pada saat pendistribusian poduk yang akan dijual 

mempengaruhi pendapatan yang akan diterima dari setiap penjualan, sehingga 

perusahaan harus mengeluarkan dana melebihi batas perhitungan yang telah 

ditentukan, kemudian menurunnya tingkat penjualan karena kenaikan harga bahan 

baku yang mempengaruhi akan meningkatkannya harga produk yang dijual oleh 

perusahaan sehingga uang yang masuk pun tidak sesuai dengan yang telah 

diharapkan.  

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Roma (2003) yang menyatakan bahwa OPM memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan. Hal tersebut didasarkan pada satu kenyataan bahwa 

OPM yang tinggi mendakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang 

tinggi pada penjualan tertentu, demikian pula sebaliknya apabila OPM rendah 

menandakan kemampuan perusahaan menhasilkan laba pun rendah pada 

penjualan tertentu (Jogiyanto, 2005). Semakin tinggi OPM yang dihasilkan, maka 

akan memberikan persepsi yang positif bagi nilai perusahaan. 

Ho4 : Operating Profit Margin berpengaruh tidak signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan pada Perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di BEI 

Periode 2011-2015.        
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4.5.5. Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Nilai 

Perusahaan 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility merupakan pengungkapan 

tahunan yang memberi informasi kepada pihak eksternal yaitu masyarakat yang 

berkepentingan dalam perusahaan baik Stakeholders maupun Shareholders untuk 

menentukan keputusan. Pada umumnya kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan 

adalah untuk menjalankan tanggungjawabnya terhadap masyarakat yang ikut 

terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas perusahaan.  

Kegiatan-kegiatan CSR yang sering sekali dilakukan di sekitar perusahaan berupa 

kegiatan donor darah yang dapat dilakukan setahun dua kali, pemberian dana 

untuk beasiswa kepada masyarakat sekitar perusahaan yang kurang mampu, 

melakukan kegiatan amal pada bulan ramadhan, penanaman pohon sebagai wujud 

dari kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan dan kegiatan 

CSR lainnya yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan dimata investor 

maupun masyarakat sekitar. 

Pada penelitian ini diperoleh hasil analisis data secara parsial Corporate Social 

Responsibility berpengaruh tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan selama 

tahun 2011-2015. Dapat dilihat pada tabel 4.7, variabel CSR memiliki nilai 

dimana t-hitung < t-tabel yaitu 0.276997 < 1.68488, serta nilai probabilitas jauh 

diatas 0.05 yaitu 0.7836, maka Ho diterima yaitu Corporate Social Responsibility 

(CSR) berpengaruh tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

Nilai koefisien regresi variabel Corporate Social Responsibility bernilai positif 

yaitu sebesar 467.2597 menunjukkan perubahan yang positif antara Nilai 
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Perusahaan dengan CSR. Hal ini dapat diartikan apabila terjadi kenaikan satu kali 

pada variabel CSR maka akan mengakibatkan kenaikan pada Nilai Perusahaan 

sebesar 467.2597, sebaliknya apabila terjadi penurunan variabel CSR maka akan 

mengakibatkan penurunan pada variabel Nilai Perusahaan sebesar 467.2597. Hal 

ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR mendapat respon yang positif dari 

masyarakat. 

Corporate Social Responsibility berpengaruh tidak signifikan terhadap Nilai 

perusahaan dan memiliki arah hubungan yang positif. Artinya CSR tidak relevan 

dalam mengukur nilai perusahaan pada perusahaan Food and Beverages, karena 

investor perusahaan Food and Beverages tidak melihat dari kegiatan CSR 

melainkan dari fundamental perusahaan, dan perusahaan Food and Beverages pun 

tidak bersentuhan langsung dengan lingkungan karena mereka mengolah bahan-

bahan yang di ambil dari lingkungan dan tidak mengkibatkan limbah yang 

berpolusi terhadap lingkungan. Arah hubungan yang positif disebabkan karena 

secara teori, pengungkapan CSR seharusnya dapat menjadi pertimbangan investor 

sebelum berinvestasi, karena didalamnya mengandung informasi sosial yang telah 

dilakukan oleh perusahaan.  

Corporate Social Responsibility didukung dengan adanya teori stakeholders dan 

teori legitimasi. Teori stakeholders menekankan bahwa suatu organisasi akan 

memilih secara sukarela dengan mengungkapkan informasi tentang kinerja 

lingkungan, sosial, dan intelektual melebihi diatas permintaan wajibnya. Untuk 

memenuhi ekspektasi sesungguhnya yang diakui oleh stakeholders. Teori 

legitimasi merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka 

mengembangkan perusahaan kedepan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana 
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untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya 

memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat. Artinya keberadaan 

perusahaan sangat bergantung kepada masyarakat luas, bahwa perusahaan 

bukanlah kegiatan yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun 

harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas yang suatu saat akan tertarik 

dengan perusahaan tersebut.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Veronica 

(2013) namun berbeda dengan penelitian yang ada sebelumnya oleh Yuniasih dan 

Wirakusuma (2007) yang mengemukakan hasil bahwa pengungkapan CSR 

berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Dimana semakin tinggi tingkat 

pengungkapan CSR mengakibatkan peningkatan pada nilai perusahaan. 

Ha5 : Corporate Sosial Responsibility berpengaruh tidak signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan pada Perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di 

BEI Periode 2011-2015.        

4.5.6. Pengaruh Return On Assets, Return On Equity, Net Profit Margin, 

Operating Profit Margin dan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai 

Perusahaan  

Pada penelitian ini diperoleh hasil secara simultan yaitu Return On Assets, Return 

On Equity, Net Profit Margin, Operating Profit Margin dan Corporate Social 

Responsibility berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Dengan 

dilakukan nya uji F yaitu F-hitung > F-tabel sebesar 29.25629 > 2.61 serta nilai 

probabilitas sebesar 0.000000, maka dinyatakan secara simultan berpengaruh 

signifikan. 
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Angka adjusted R-square yang didapatkan adalah sebesar 0.893030 terletak pada 

interval koefisien 0,80 – 1,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Return On 

Assets, Return On Equity, Net Profit Margin, Operating Profit Margin dan 

Corporate Social Responsibility adalah sangat kuat, berarti 89,30% dapat 

dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel Return On Assets, Return On Equity, 

Net Profit Margin, Operating Profit Margin dan Corporate Social Responsibility 

dan sisa nya 10,70% dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini.  

Hasil penelitian Return On Assets, Return On Equity, Net Profit Margin, 

Operating Profit Margin dan Corporate Social Responsibility secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan menunjukkan bahwa kelima 

variabel tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap nilai perusahaan. 

Adanya kenaikan laba bersih setelah pajak, laba bersih sebelum pajak dan 

penjualan akan mempengaruhi total aset dalam perusahaan. Ketika perusahaan 

dapat meningkatkan nilai penjualan sesuai dengan target yang telah ditetapkan 

akan menghasilkan pendapatan untuk perusahaan dan meningkatkan total aset 

perusahaan. Total aset perusahaan tersebut kemudian digunakan untuk 

memperbaiki mesin yang rusak, pembelian alat kantor yang baru guna 

meningkatkan kegiatan operasional perusahaan. Total aktiva yang dimiliki 

perusahaan menggambarkan apakah perusahaan tersebut memiliki peningkatan 

setiap tahunnya, karena perusahaan yang baik adalah perusahaan yang terus 

bertahan dan meningkatkan aset perusahaan dan meminimalisir peminjaman pada 

pihak lain.  



120 
 

Selain total aset, harga saham menjadi penilaian investor untuk berinvestasi. 

Harga saham yang tinggi menunjukkan tingginya nilai perusahaan tersebut dan 

investor dapat mempertimbangkan nya untuk investasi jangka panjang. Kemudian 

selain total aset dan harga saham, CSR pun menjadi pertimbangan oleh investor 

dan calon investor untuk berinvestasi karena semakin tinggi dan banyaknya CSR 

diungkapkan akan mempengaruhi meningkatnya nilai perusahaan.  

Saat ini CSR telah dimasukkan kedalam UU Perseroan Terbatas No 40 tahun 

2007, bahwa perusahaan pasti melaksanakan CSR dan mengungkapkannya, 

apabila tidak melaksanakan CSR maka perusahaan akan dikenakan sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dianggap tidak 

memberi pengaruh terhadap nilai perusahaan. Dalam hal ini perusahaan harus 

memperhatikan kinerja keuangan dan selalu melaporkan pengungkapan CSR 

untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

Ha6 : Return On Assets, Return On Equity, Net Profit Margin, Operating 

Profit Margin dan Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Food and Beverages Periode 

2011-2015. 

4.6. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik, 

antara lain: 

a. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sangat sedikit jumlah nya 

sehingga sampel penelitian terbatas yaitu hanya ada 9 perusahaan Food and 
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Beverages, maka sebaiknya dilakukan penggantian objek penelitian agar 

hasilnya lebih maksimal. 

b. Peneliti hanya menggunakan lima variabel untuk mengukur nilai 

perusahaan, maka sebaiknya ada penambahan variabel baru atau mengganti 

dengan variabel yang lain agar hasilnya lebih maksimal. 

 

 



 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Pada penelitian yang dilakukan dan menghasilkan analisis data dan pengujian 

hipotesis tentang Pengaruh Return On Assets, Return On Equity, Net Profit 

Margin, Operating Profit Margin dan Corporate Social Responsibility terhadap 

Nilai Perusahaan pada Perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2011-2015, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Return On Assets (ROA) berpengaruh tidak signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan pada Perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di BEI 

Periode 2011-2015. Arah hubungan yang positif antara ROA dengan nilai 

perusahaan menunjukkan bahwa apabila pengelolaan aset yang baik dalam 

memperoleh laba maka dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

2. Return On Equity (ROE) berpengaruh tidak signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan pada Perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di BEI 

Periode 2011-2015. Arah hubungan yang positif antara ROE dengan nilai 

perusahaan menunjukaan pengelolaan modal yang baik dalam memperoleh 

laba dapat meningkatkan nilai perusahaan. 
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3. Secara parsial Net Profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan pada Perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di 

BEI Periode 2011-2015. Arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa 

peningkatan dari NPM akan mempengaruhi besarnya kemampuan bank 

dalam memperoleh laba dibandingkan dengan pendapatan perusahaan dari 

kegiatan operasionalnya. 

4. Operating Profit Margin (OPM) berpengaruh tidak signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan pada Perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di 

BEI Periode 2011-2015. Arah hubungan yang negatif ini karena OPM yang 

diperoleh dari kegiatan operasional berupa penjualan melupakan 

pembayaran kewajiban-kewajiban perusahaan seperti membayar pajak 

kepada pemerintah dan membayar beban bunga kepada kreditur.    

5. Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh tidak signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Food and Beverages yang 

terdaftar di BEI Periode 2011-2015. Arah hubungan yang positif antara CSR 

dengan nilai perusahaan karenapengungkapan CSR seharusnya dapat 

menjadi pertimbangan investor sebelum berinvestasi, karena didalamnya 

mengandung informasi sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan.  

6. Secara simultan diperoleh hasil pengujian yaitu variabelReturn On Assets, 

Return On Equity, Net Profit Margin, Operating Profit Margin dan 

Corporate Social Responsibility secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Food and Beverages yang 

terdaftar di BEI tahun 2011-2015. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan pada hasil analisis serta kesimpulan yang telah diuraikan, maka 

saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan diharapkan dapat memperhatikan kinerja keuangan 

perusahaan agar perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan harus 

memperhatikan tingkat penjualan perusahaan, kemudian perusahaan harus 

mampu mengungkapkan lebih banyak lagi program kegiatan tanggungjawab 

sosial perusahaan agar investor maupun peneliti mendapatkan hasil yang 

baik dan perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan 

mengungkapkan tanggungjawab sosial.  

2. Bagi Investor sebaiknya lebih memperhatikan faktor-faktor yang 

memperngaruhi kinerja keuangan perusahaan dan dapat lebih 

memperhatikan kegiatan CSR perusahaan untuk pertimbangan para investor 

dan calon investor untuk berinvestasi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah tahun penelitian atau 

mengganti variabel kinerja keuangan dengan rasio-rasio keuangan yang lain 

dan dapat mengganti sampel perusahaan dengan sektor usaha yang lain yang 

memiliki jumlah perusahaan yang lebih banyak dari pada perusahaan Food 

and Beverages agar mendapatkan hasil yang maksimal.  
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