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ABSTRAK  

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN 

PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

SUB SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA TAHUN 2011-2016 

 

 

Oleh 

ELLEN SHELY PRAMITHA 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Corporate Social Responsibility 

(CSR), kinerja profitabilitas, kinerja nilai perusahaan dan pengaruh dari Corporate 

Social Responsibility (Biaya CSR) dan profitabilitas (ROA) terhadap nilai 

perusahaan (Nilai Tobin’s Q). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur sub sektor farmasi yang telah go public di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2011-2016. Sampel dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 8 perusahaan 

manufaktur sub sektor farmasi yang telah go public di Bursa Efek Indonesia 

dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data 

menggunakan regresi liniear berganda dengan tingkat kepercayaan 95%. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan kemampuan menjelaskan variabel independen 

biaya Corporate Social Responsibility (CSR) dan ROA terhadap nilai perusahaan 

sebesar 70,1% sedangkan sisanya 29,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar 

penelitian seperti kebijakan dividen, ukuran perusahaan, aktivitas, likuiditas dan 

lain-lain. Hasil uji T menunjukkan bahwa secara parsial variabel biaya Corporate 

Social Responsibility (CSR) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan 

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

 

Kata Kunci: CSR, Profitabilitas dan Nilai Perusahaan.  

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT  

THE IMPACT ANALYSIS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

AND PROFITABILITY ON FIRM VALUE OF PHARMACEUTICAL-

SUBSECTOR MANUFACTURING COMPANIES LISTED IN THE 

INDONESIA STOCK EXCHANGE ON 2011-2016 

 

 

By 

ELLEN SHELY PRAMITHA 

 

The purposes of this research are to find out about the performance of the firm 

value, corporate social responsibility, profitability, and also the impact of 

corporate social resposibility (Corporate Social Responsibility Cost) and 

profitability (ROA) to the firm value (the Tobin’s Q ratio). The population of this 

research are the pharmaceutical-subsector manufacturing companies which are 

listed in Indonesia Stock Exchange from 2011-2016. The sampling method used 

was purposive sampling and there are 8 companies included based on the 

criteria. Multiple regression was used as the method of the analysis, with 95% 

confidence level. 

 

The result of this research showed that the ability to explain independent 

variables of Corporate Social Responsibility cost and Return On Asset (ROA) on 

firm value was 70,1% while the remaining 29,9% of the firm value was influenced 

by other factors outside the research, such as: dividend policy, firm size, activity, 

liquidity, and others. The T test result shows that partially Corporate Social 

Responsibility cost does not have any influence to the firm value and ROA have  

positive impact to the  firm value.  

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Profitability and Firm Value.  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Industri farmasi dapat dikatakan merupakan salah satu industri strategis 

sebagai penunjang pembangunan di berbagi bidang, hal ini disebabkan oleh 

perubahan pola dan gaya hidup masyarakat saat ini cenderung ingin yang serba 

praktis termasuk dalam hal konsumsi makanan, dimana dengan perubahan pola 

dan gaya hidup tersebut juga menggeser pola kesehatan masyarakat hingga 

akhirnya juga akan berdampak pada industri farmasi (Amalia, 2010). Farmasi 

yaitu ilmu mengenai cara membuat, memformulasi, menyimpan dan menyediakan 

obat (Setiabudy, 2012). Proses produksi farmasi dapat dilaksanakan dengan 

mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam memenuhi ketentuan cara 

pembuatan obat yang baik, sehingga menghasilkan produk yang bermutu. Farmasi 

memiliki berbagai macam bidang produksi, yaitu bidang produksi obat-obatan, 

bidang industri makanan, bidang industri kosmetik, industri jamu dan obat 

tradisional, dan lain-lain yang dikelola oleh perusahaan farmasi. 

Perusahaan farmasi adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan 

dalam mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan obat dan telah memiliki 

surat izin untuk penggunaan medis. Perusahaan farmasi merupakan badan usaha 

yang besar dan terus berkembang serta salah satu bagian yang berperan penting 

dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Kegiatan operasional yang dilakukan 

perusahaan farmasi tersebut memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat 

lingkungan sekitar lokasi operasional. Dampak positif yaitu masyarakat sekitar 



2 

 

 

memperoleh mata pencaharian baru dan adanya pembangunan di bidang 

kesehatan untuk menyediakan berbagai macam obat sebagai fasilitas untuk 

meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dampak negatif 

yaitu pencemaran lingkungan, seperti pencemaran limbah padat, cair serta gas. 

Perusahaan farmasi yang terdaftar di Indonesia berjumlah 107 perusahaan. 

Jumlah perusahaan farmasi yang belum go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

sebesar 97, sedangkan perusahaan farmasi yang telah go public di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) hanya 10 perusahaan, ini relatif sedikit dibandingkan dengan 

perusahaan manufaktur di bidang industri lainnya. Perusahaan farmasi yang telah 

go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan salah satu perusahaan yang 

berkembang cukup pesat, karena perusahaan farmasi sangat ketat akan ilmu 

pengetahuan dengan tingkat penelitian yang paling tinggi serta inovatif. Berikut 

ini adalah kode saham dan daftar nama emiten perusahaan farmasi yang telah go 

public di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016. 

TABEL 1.1 KODE SAHAM DAN DAFTAR NAMA EMITEN PERUSAHAAN 

FARMASI YANG TELAH GO PUBLIC DI BURSA EFEK 

INDONESIA (BEI) TAHUN 2016 

 
No Kode Saham Nama Emiten Tanggal IPO 

1 MERK Merck Indonesia Tbk 23 Juli 1981 

2 SQBB Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 29 Maret 1983 

3 SCPI Merck Sharp Dohme Pharma Tbk 08 Juni 1990 

4 KLBF Kalbe Farma Tbk 30 Juli 1991 

5 TSPC Tempo Scan Pasific Tbk 17 Januari 1994 

6 DVLA Darya Varia Laboratoria Tbk 11 November 1994 

7 INAF Indofarma (Persero) Tbk 17 April 2001 

8 KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk 04 Juli 2001 

9 PYFA Pyridam Farma Tbk 16 Oktober 2001 

10 SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul 

Tbk 

18 Desember 2013 

Sumber: www.sahamok.com 

http://www.sahamok.com/
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Tabel 1.1 menunjukkan perusahaan farmasi yang go public di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2016. Terdapat sepuluh perusahaan farmasi yang go public 

di Bursa Efek Indonesia, ini menunjukkan bahwa dari 107 perusahaan farmasi 

yang terdaftar di Indonesia, hanya 10% perusahaan farmasi yang telah go pubic di 

Bursa Efek Indonesia. Kinerja perusahaan farmasi dapat dikatakan baik jika 

dilihat dari total aset yang dimiliki, karena aset adalah harta yang dimiliki 

perusahaan yang berperan dalam operasi perusahaan seperti kas, persediaan, 

aktiva tetap, aktiva yang tak berwujud, dan lain-lain (Harahap, 2001). 

Total aset merupakan jumlah keseluruhan aset-aset yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan. Total aset dapat dilihat dari neraca dalam laporan keuangan. Aset-aset 

perusahaan farmasi umumnya relatif besar, karena bahan baku yang dibutuhkan 

oleh perusahaan farmasi relatif mahal. Berikut ini adalah total aset perusahaan 

farmasi yang telah go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016. 

TABEL 1.2 DAFTAR TOTAL ASET PERUSAHAAN FARMASI YANG  

TELAH GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) 

TAHUN 2016 

 
No Kode Saham Nama Emiten Total Aset (dalam rupiah) 

1 KLBF Kalbe Farma Tbk 15.226.009.210.657 

2 TSPC Tempo Scan Pasific Tbk  6.585.807.349.438 

3 KAEF  Kimia Farma (Persero) Tbk 4.612.562.541.064 

4 SIDO Industri Jamu dan Farmasi 

Sido Muncul Tbk 

2.987.614.000.000 

5 DVLA Darya Varia Laboratoria Tbk 1.531.365.558.000 

6 SCPI Merck Sharp Dohme Pharma 

Tbk 

1.393.083.772.000 

7 INAF Indofarma (Persero) Tbk 1.381.633.321.120 

8 MERK  Merck Indonesia Tbk 743.934.894.000 

9 SQBB Taisho Pharmaceutical 

Indonesia Tbk 

479.233.790.000 

10 PYFA Pyridam Farma Tbk 167.062.795.608 

Rata-rata 3.510.830.723.189 

Sumber: data diolah dari www.idx.co.id  

http://www.idx.co.id/
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Tabel 1.2 menunjukkan rata-rata total aset perusahaan farmasi yang telah go 

public di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016 sebesar Rp. 3.510.830.723.189. 

PT. Kalbe Farma, Tbk memiliki total aset tertinggi yaitu sebesar Rp 

15.226.009.210.657, sedangkan PT. Pyridam Farma, Tbk memiliki total aset 

terendah yaitu sebesar Rp 167.062.795.608. Jika perusahaan memiliki total aset 

yang besar, maka pihak manajemen akan bebas dalam mempergunakan aset yang 

terdapat di perusahaan tersebut. Namun, kebebasan yang dilakukan oleh 

manajemen setara dengan kekhawatiran yang dimiliki oleh pemilik atas asetnya. 

Jika dilihat dari sisi pemilik perusahaan, jumlah aset yang besar dapat 

menurunkan nilai perusahaan. Tetapi, bila dilihat dari sisi manajemen yang 

memiliki strategi dalam mengelola perusahaan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan.  

Nilai perusahaan merupakan gambaran kondisi tertentu yang ingin dicapai 

perusahaan sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan atas 

semua kegiatan yang dilakukan perusahaan yang dijadikan para investor sebagai 

persepsi dalam melakukan kegiatan investasi yang berkaitan dengan harga saham 

karena dengan meningkatnya nilai perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki kinerja yang baik dalam mensejahterakan para stakeholder perusahaan 

(Umro dan Fidiana, 2016). Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai 

perusahaan yang tinggi akan meningkatkan kemakmuran pemegang saham atau 

investor. Semakin tinggi harga saham suatu perusahaan maka semakin tinggi pula 

nilai perusahaannya. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik 

perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang 

saham juga tinggi (Ernawati dan Widyawati, 2015). 
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Nilai perusahaan dapat dilihat dari segi analisis laporan keuangan berupa 

rasio keuangan dan dari segi perubahan harga saham (Susanti dan Mildawari, 

2014). Nilai perusahaan dapat diukur dengan rasio Tobin’s Q. Tobin’s Q 

merupakan rasio yang mencakup unsur hutang, modal, saham, dan seluruh aset 

perusahaan sekaligus sehingga rasio ini dinilai paling memberikan informasi yang 

lebih teliti dalam mencerminkan nilai perusahaan (Mustaruddin, 2009 dalam Sari 

et al., 2016). Tobin’s Q dirumuskan dengan nilai pasar saham ditambah nilai pasar 

hutang dibagi total asset. Berikut ini adalah nilai Tobin’s Q perusahaan farmasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016. 

TABEL 1.3 DAFTAR NILAI TOBIN’S Q PERUSAHAAN FARMASI YANG  

TELAH GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) 

TAHUN 2016 

 
No Kode Saham Nama Emiten Nilai Tobin’s Q 

1 SQBB Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 2,86 

2 SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2,72 

3 KAEF  Kimia Farma (Persero) Tbk 2.64 
4 KLBF Kalbe Farma Tbk 2.26 
5 TSPC Tempo Scan Pasific Tbk  1,65 

6 DVLA Darya Varia Laboratoria Tbk 1.40 
7 INAF Indofarma (Persero) Tbk 0.97 
8 SCPI Merck Sharp Dohme Pharma Tbk 0.86 
9 PYFA Pyridam Farma Tbk 0.83 
10 MERK  Merck Indonesia Tbk 0.73 
Rata-rata 2,41 

Sumber: data diolah dari www.idx.co.id  

 

Berdasarkan Tabel 1.3 menunjukkan rata-rata nilai Tobin’s Q perusahaan 

farmasi yang telah go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016 adalah 

2,41. Nilai Tobin’s Q perusahaan farmasi yang tertinggi yaitu PT. Taisho 

Pharmaceutical Indonesia Tbk sebesar 2,86, sedangkan nilai Tobin’s Q 

perusahaan farmasi yang terendah yaitu PT. Merck Indonesia Tbk sebesar 0,73. 

Hal ini dapat dilihat bahwa nilai perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang 

http://www.idx.co.id/
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baik, karena rata-rata nilai Q lebih dari 1. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

nilai perusahaan adalah dengan melakukan program corporate social 

responsibility (CSR). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rosiana et al.,(2013) 

mengungkapkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan atau 

dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang 

berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dan 

menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap ekonomis, sosial 

dan lingkungan (Untung, 2009 dalam Rosdwianti et al., 2016). Corporate Social 

Responsibility (CSR) merupakan bentuk rasa tanggungjawab sosial terhadap 

masyarakat dan lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berdiri. Kewajiban 

untuk melakukan tanggungjawab sosial kini bukan lagi menjadi suatu beban bagi 

perusahaan, karena banyak manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dari 

aktivitas CSR (Agustine, 2014).  

Perusahaan yang telah melakukan program CSR akan mengungkapkannya 

dalam laporan tahunan keuangan perusahaan yang kemudian dipublikasikan 

kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat mengetahui aktivitas CSR 

yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Pengungkapan CSR akan meningkatkan 

citra dan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan jasa perusahaan sehingga 

masyarakat akan mengalirkan dananya ke perusahaan (Sari et al., 2016). Aktivitas 

CSR yang dilakukan oleh perusahaan tersebut memiliki biaya yang harus 

dikeluarkan terkait dengan aktivitas CSR yang dilakukan, yaitu  seperti biaya 

bantuan bencana alam, biaya lingkungan, biaya pendidikan, biaya program 

kemitraan bina lingkungan, dan lainnya. Seluruh biaya yang dikeluarkan 
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perusahaan merupakan dana CSR dan pencatatan penggunaan dana tersebut ada di 

dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Corporate Social Responsibility 

(CSR) dalam penelitian ini diproksikan dengan biaya CSR yang dikeluarkan 

setiap tahun oleh suatu perusahaan. 

Penerapan CSR tidak lagi dianggap cost, tetapi investasi perusahaan seiring 

semakin pentingnya CSR bagi perusahaan (Sutopoyudo, 2009). Pelaksanaan CSR 

telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal dan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). 

Corporate Social Responsibility (CSR) dianggap sebagai investasi sosial yang 

dilakukan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan (Wahyudi dan Azheri, 

2008 dalam Sari et al., 2016). Keuntungan yang diperoleh perusahaan dapat 

dilihat dari profitabilitasnya.  

Profitabilitas merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba baik yang berasal dari 

penjualan maupun dari pendapatan investasi (Umro dan Fidiana 2016). 

Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang bagus sehingga 

investor akan merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat (Sujoko dan 

Soebintoro, 2007). Profitabilitas dapat diukur oleh beberapa rasio profitabilitas. 

Rasio profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan Return On Asset (ROA) 

sebagai ukuran profitabilitas perusahaan.  

Return On Asset (ROA) merupakan penilaian profitabilitas atas total aset, 

dengan cara membandingkan laba bersih sebelum pajak dengan total aktiva. ROA 

digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Pantow et al., 2015). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Zarlia dan Salim (2014) dengan variabel 

profitabilitas yang diukur dengan Return On Asset (ROA), menunjukkan bahwa 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan dalam penelitian Umro 

dan Fidiana (2016) profitabilitas yang diukur dengan Return On Asset (ROA), 

menunjukkan bahwa tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berikut 

ini adalah hasil rasio return on equity perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2016.  

TABEL 1.4 DAFTAR RETURN ON ASSET PERUSAHAAN FARMASI  

        YANG TELAH GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA 

        (BEI) TAHUN 2016 

 

No 
Kode 

Saham 
Nama Emiten 

Return On Asset 

(ROA) (%) 

1 SQBB Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 25,87 

2 SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 21,05 

3 KLBF Kalbe Farma Tbk 15,05 

4 TSPC Tempo Scan Pasific Tbk 10,92 

5 DVLA Darya Varia Laboratoria Tbk 8,78 

6 KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk 8,30 

7 SCPI Merck Sharp Dohme Pharma Tbk 4,52 

8 MERK Merck Indonesia Tbk 4,23 

9 PYFA Pyridam Farma Tbk 4,22 

10 INAF Indofarma (Persero) Tbk 4,15 

Rata-rata 10,70 

Sumber: data diolah dari www.idx.co.id 

 

Berdasarkan Tabel 1.4 menunjukkan rata-rata ROA perusahaan farmasi yang 

telah go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016 yaitu sebesar 10,70%. 

ROA tertinggi dimiliki oleh PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk sebesar 

25,87%, sedangkan ROA terendah dimiliki oleh PT. Indofarma (Persero) Tbk 

yaitu 4,15%. Menurut Lukviarman (2006) dalam Pramono dan Budiarto (2015), 

jika ROA > 5% maka perusahaan dapat dikatakan baik, karena ROA diatas 

standar rasio. Semakin tinggi tingkat ROA, maka tingkat keuntungan yang dicapai 

http://www.idx.co.id/
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semakin tinggi pula sehingga posisi perusahaan dalam segi penggunaan aset 

perusahaan sangat baik. Jika tingkat ROA rendah, maka nilai perusahaan dan 

minat investor akan rendah, artinya akan mempengaruhi volume penjualan saham 

perusahaan dan mempengaruhi minat investor dalam berinvestasi.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul ”Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan 

Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana kinerja CSR, profitabilitas serta nilai perusahaan manufaktur 

sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-

2016. 

2. Apakah CSR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2011-2016? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2011-2016? 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui kinerja CSR, profitabilitas serta nilai perusahaan 

manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2011-2016. 

2. Untuk mengetahui pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan manufaktur 

sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-

2016. 

3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2011-2016. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Investor 

Investor dapat lebih mempertimbangkan berbagai aspek yaitu corporate 

social responsibility (CSR) dan profitabilitas untuk melakukan keputusan 

yang tepat dalam berinvestasi. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan untuk menginformasikan 

pengaruh corporate social responsibility (CSR) dan profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan agar dapat menilai kinerja perusahaan. 

3. Bagi Peneliti 

Informasi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kemungkinan 

penelitian tentang pembahasan yang berkaitan baik yang bersifat lanjutan, 

melengkapi, ataupun menyempurnakan.  
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II. KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Corporate social responsibility (CSR) 

a. Pengertian corporate social responsibility (CSR) 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah wacana yang 

menjadikan perusahaan yang tidak hanya berkewajiban atau beroperasi untuk 

pemegang saham (shareholder) saja namun juga mempunyai tanggungjawab 

sosial terhadap stakeholder (Susanti dan Mildawari, 2014). Corporate Social 

Responsibility bertujuan untuk meningkatkan perekonomian, yang disertai dengan 

peningkatan kualitas hidup bagi karyawan dan masyarakat sekitar. Corporate 

Social Responsibility dapat berfungsi sebagai kompensasi sosial (Sari et al., 

2016). Melalui pelaksanaan CSR diharapkan mampu memberikan dampak positif 

terhadap ekonomi, sosial, dan ligkungan perusahaan (Untung, 2009 dalam 

Rosdwianti et al., 2016).  

Solihin (2009) menjelaskan ada enam jenis program CSR tersebut yaitu: 

1) Cause Promotions  

Dalam program ini, perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya 

yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap 

suatu masalah sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi 

dari masyarakat, atau perekrutan tenaga sukarela untuk suatu kegiatan 

tertentu.  
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2) Cause Related Marketing  

Dalam program ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan 

persentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial 

berdasarkan besarnya penjualan produk. Kegiatan ini biasanya didasarkan 

kepada penjualan produk tertentu, untuk jangka waktu tertentu, serta untuk 

aktivitas derma tertentu.  

3) Corporate Social Marketing  

Dalam program ini, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan 

kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan 

kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup, 

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kampanye corporate social 

marketing (CSM) lebih banyak terfokus untuk mendorong perubahan perilaku 

yang berkaitan dengan beberapa isu yakni isu-isu kesehatan, perlindungan 

terhadap kecelakaan atau kerugian, lingkungan, serta keterlibatan masyarakat.  

4) Corporate Philanthropy  

Dalam program ini, perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam 

bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut 

biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, paket bantuan, atau 

pelayanan secara umum.  

5) Community Volunteering  

Dalam program ini, perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, 

para pemegang franchise atau rekan pedagang eceran untuk menyisihkan 

waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi 

masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program.  
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6) Socially Responsible Business Practice (Community Development) 

Dalam program ini, perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis melampaui 

aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi 

yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Komunitas 

dalam hal ini mencakup karyawan perusahaan, pemasok, distributor, serta 

organisasi-organisasi nirlaba yang menjadi mitra perusahaan serta masyarakat 

umum. Sedangkan yang dimaksud kesejahteraan mencakup didalamnya 

aspek-aspek kesehatan, keselamatan, serta kebutuhan pemenuhan kebutuhan 

psikologis dan emosional. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan program CSR 

diperlukan beberapa kondisi yang menjamin pelaksanaan program CSR yang 

dilakukan perusahaan dengan baik.  

b. Pengukuran Biaya CSR  

Menurut Estes dalam Harahap (2003) mengusulkan beberapa teknik 

pengukuran manfaat dan biaya sosial yaitu: 

1) Penilaian pengganti (Surrogate Valuation) menyatakan bahwa suatu nilai 

ganti terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi dapat dipilih sebagai cara 

menghitung kerugian saat nilai kerugian yang diinginkan tidak dapat dipenuhi 

secara langsung. 

2) Teknik survey (Survey Techniques) merupakan pendekatan yang dilakukan 

dengan cara menanyakan secara langsung kepada masyarakat apa yang sangat 

berharga bagi mereka. Cara ini merupakan pendekatan survei yang tidak 

menyenangkan, namun dalam kenyataannya memberikan informasi yang 

lebih berharga dan lebih akurat dan sekaligus merupakan teknik yang mahal. 



14 

 

 

3) Biaya perbaikan dan pencegahan (Restoration or Avoidance Cost) merupakan 

suatu cara untuk mengukur biaya sosial  dengan memperkirakan pengeluaran 

uang yang sesungguhnya untuk mencegah atau menghindari bahaya atau 

kerusakan lingkungan. 

4) Penilaian (Appraisal) oleh tim independen merupakan penaksiran yang yang 

dilakukan oleh pihak independen dalam menilai barang berwujud seperti 

bangunan dan tanah. Teknik ini hampir sama dengan penilaian pengganti, 

hanya disini menggunakan tenaga ahli sebagai pihak penaksir independen. 

5) Putusan pengadilan (Court Decisions) merupakan cara untuk menilai atau 

menghitung kerusakan atau biaya tertentu melalui putusan pengadilan. 

Penilaian ini akurat dalam jumlah dan diidentifikasi dengan menggunakan 

biaya sosial yang khusus. 

6) Analisa (Analisys) dilakukan melalui analisa ekonomi dan statistik terhadap 

data yang ada menghasilkan dalam suatu nilai yang sah dan pengukuran yang 

dapat dipercaya. 

7) Biaya pengeluaran (Outlay Cost) merupakan teknik yang digunakan untuk 

menilai program yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat, seperti kegiatan 

pembaharuan urbanisasi, pertahanan militer, atau konstruksi jalan raya. Biaya 

pengeluaran dilakukan dengan mencari hubungan kegiatan tersebut secara 

langsung dan mengukur kegunaannya. 
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c. Manfaat Program CSR  

Perusahaan yang melaksanakan program CSR, memiliki beberapa manfaat 

yang diperoleh. Menurut Untung (2008) dalam Purwanto (2011), manfaat tersebut 

antara lain: 

1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan 

2) Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial 

3) Mereduksi risiko bisnis perusahaan 

4) Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha 

5) Membuka peluang pasar yang lebih luas 

6) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah 

7) Memperbaiki hubungan dengan stakeholders  

8) Memperbaiki hubungan dengan regulator 

9) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan 

10) Adanya peluang untuk memperoleh penghargaan 

2. Kajian teori 

a. Teori stakeholder 

Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya 

beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi 

stakeholder (Purwanto, 2011). Oleh sebab itu, dukungan dari stakeholder sangat 

mempengaruhi keberadaan suatu perusahaan (Rosiana et al., 2013). Dukungan 

dan kinerja stakeholder yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan dan 

menjadi daya tarik para investor untuk melakukan kegiatan investasi karena 

investor yakin bahwa dengan kinerja dan dukungan para stakeholder dapat 
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meningkatkan kinerja perusahaan. Stakeholder perusahaan terdiri atas berbagai 

pihak yaitu pemegang saham, investor, kreditor, pemerintah, pelanggan, karyawan 

perusahaan, dan masyarakat umum (Umro dan Fidiana, 2016).  

Menurut Jones (1995) dalam Solihin (2009) menjelaskan bahwa stakeholder 

memiliki dua kategori, yaitu: 

1) Inside stakeholders, terdiri atas orang-orang yang memiliki kepentingan dan 

tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi 

perusahaan. Kategori inside stakeholders adalah pemegang saham 

(shareholders), manajer (managers), dan karyawan (employees).  

2) Outside stakeholders, terdiri atas orang-orang maupun pihak-pihak 

(constituencies) yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin 

perusahaan, dan bukan pula karyawan perusahaan, namun memiliki 

kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta 

tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Kategori outside stakeholders 

adalah pelanggan (customers), pemasok (suppliers), pemerintah 

(government), masyarakat lokal (local communities), dan masyarakat secara 

umum (general public). 

Teori stakeholder menjelaskan perusahaan tidak bisa lepas dari peran 

stakeholders dalam aktivitas bisnisnya, sehingga perusahaan perlu untuk 

memuaskan stakeholders dengan cara melaksanakan aktivitas CSR (Sari et al., 

2016). Corporate Social Responsibility merupakan salah satu strategi untuk 

menjaga hubungan dengan para stakeholder yang dapat dilakukan dengan 

memberikan informasi kinerja perusahaan baik dalam aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan (Umro dan Fidiana, 2016).  
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3.   Kinerja keuangan 

Kinerja keuangan merupakan prestasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan 

dalam suatu periode tertentu dan tertuang pada laporan keuangan perusahaan yang 

bersangkutan (Munawir, 1998 dalam Tauke et al., 2017). Pengukuran kinerja 

keuangan yang dimiliki perusahaan mempunyai beragam jenis rasio keuangan 

yang digunakan, sehingga berbeda antara perusahaan yang satu dengan 

perusahaan lainnya. Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-

angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan 

angka lainnya (Kasmir, 2010). Rasio keuangan memiliki berberapa jenis rasio, 

diantaranya yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio 

profitabilitas, dan rasio pertumbuhan.  

 

a. Rasio likuiditas 

Menurut Fred Weston dalam Kasmir (2010) menyebutkan bahwa rasio 

likuiditas (liquidity ratio) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Jenis-jenis rasio 

likuiditas yang dapat digunakan terdiri dari: 

1) Rasio lancar (current ratio) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera  jatuh 

tempo pada saat ditagih secara keseluruhan.  

2) Rasio cepat (quick ratio) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang 

jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai 

persediaan. 
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3) Rasio kas (cash rasio) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. 

b.  Rasio solvabilitas (leverage ratio) 

Menurut Kasmir (2010) rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan 

utang. Jenis-jenis rasio solvabilitas antara lain: 

1) Debt to Assets Ratio atau Debt Ratio merupakan rasio utang yang digunakan 

untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau 

seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva 

dengan cara membandingkan antara total utang dengan total aktiva. 

2) Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang 

dengan ekuitas, yaitu dengan cara membandingkan antara seluruh utang,  

termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas.  

3) Long Term Debt to Equity Ratio merupakan rasio antara utang jangka 

panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa 

bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka 

panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan 

modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. 

c. Rasio aktivitas 

Menurut Kasmir (2010) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Jenis-jenis 

rasio likuiditas antara lain adalah: 

1) Perputaran piutang (receivable turnover) merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. 
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2) Perputaran persediaan (inventory turnover) merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan (inventory) 

ini berputar dalam suatu periode. 

3) Perputaran aktiva tetap (fixed assets turnover) merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva 

tetap berputar dalam satu periode. 

4) Perputaran aktiva (assets turnover) merupakan rasio yang digunakan untuk 

megukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan. 

d.   Rasio profitabilitas  

Menurut Kasmir (2010) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Jenis-jenis rasio profitabilitas 

yaitu: 

1) Return On Asset (ROA) merupakan pengukuran kemampuan secara 

keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan 

aktiva yang tersedia di perusahaan (Syamsuddin, 2011 dalam Sari et al., 

2016). 

2) Return On Equity (ROE) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih 

sesudah pajak dengan modal sendiri.  

3) Return On Investment (ROI) merupakan rasio yang menunjukkan hasil 

(return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga 

merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola 

investasinya.  
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e.  Rasio pertumbuhan  

Menurut Kasmir (2010) rasio pertumbuhan (growth ratio) merupakan rasio 

yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi 

ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Rasio 

pertumbuhan yang di analisis yaitu pertumbuhan penjualan, pertumbuhan laba 

bersih, pertumbuhan pendapatan per saham, dan pertumbuhan dividen per saham.  

 

4.   Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh 

laba (keuntungan). Apabila profitabilitas perusahaan baik maka para kreditur, 

supplier, dan juga investor akan melihat sejauh mana perusahaan dapat 

menghasilkan laba dari penjualan dan investasi perusahaan (Sambora et al., 

2014). Profitabilitas sangat penting bagi perusahaan karena tujuan utama 

perusahaan adalah menghasilkan keuntungan. Kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya 

guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan 

menyebabkan para investor menarik dananya, sedangkan bagi perusahaan itu 

sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan 

badan usaha tersebut (Hermuningsih, 2012). Terdapat beberapa jenis rasio 

profitabilitas, yaitu Return On Asset, Return On Equity, dan Return On 

Investment.  

Return On Asset (ROA) merupakan pengukuran kemampuan perusahaan 

secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah 

keseluruhan aktiva yang tersedia di perusahaan (Syamsuddin, 2011 dalam Sari et 

al., 2016). Return On Asset (ROA) menggambarkan produktifitas aset yang 
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dipakai oleh perusahaan. Besarnya ROA yang dimiliki perusahaan harus 

meningkat dari tahun ke tahun walaupun sedikit, karena menunjukkan 

produktifitas perusahaan. Semakin tinggi tingkat Return On Asset (ROA) maka 

akan memberikan efek terhadap volume penjualan saham, artinya tinggi 

rendahnya Return On Asset (ROA) akan mempengaruhi minat investor dalam 

melakukan investasi sehingga akan mempengaruhi volume penjualan saham 

perusahaan begitu pula sebaliknya (Moniaga, 2013). Menurut Sutrisno (2009) 

dalam Wediawati dan Yuliana (2012), berikut adalah rumus untuk menghitung 

ROA yaitu:  

ROA =  x 100% 

Return On Equity (ROE) 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 dalam 

perusahaan (Rahmawati et al., 2015). Return On Equity (ROE) adalah laba yang 

diperuntukkan untuk pemegang saham. Semakin tinggi nilai ROE maka semakin 

baik pula kondisi perusahaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh 

perusahaan dan akan meningkatkan pula harga saham perusahaan yang 

bersangkutan (Sambora, 2014). Menurut Fahmi (2013), dalam menghitung ROE 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

ROE =  x 100% 

Return On Investment (ROI) adalah rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk 

menghasilkan keuntungan (Amalia, 2010). Return On Investment (ROI) 
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kegunaannya untuk dibandingkan dengan bunga yang dibayarkan kepada kreditur. 

ROI harus sama dengan atau lebih besar dari bunga yang dibayarkan. Tingkat 

return on investment yang dicapai oleh perusahaan dapat dilihat sebagai ukuran 

penilaian efisien atau tidaknya operasi suatu perusahaan. Semakin tinggi return on 

investment, maka semakin baik keadaan perusahaan. Menurut Fahmi (2013), 

berikut adalah rumus untuk menghitung ROI yaitu: 

ROI =  x 100% 

5.   Nilai perusahaan  

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang 

sering dikaitkan dengan harga saham (Moniaga, 2013). Nilai perusahaan dapat 

memberikan kemakmuran kepada pemegang saham atau investor secara 

maksimum apabila nilai perusahaan itu tinggi. Semakin tinggi harga saham suatu 

perusahaan maka semakin tinggi pula nilai perusahaannya. Perusahaan dengan 

harga saham yang tinggi mempunyai nilai yang baik karena dianggap mampu 

mensejahterahkan para pemegang sahamnya (Sari dan Priyadi, 2016).  Nilai 

perusahaan yang tinggi dipercaya memiliki kinerja perusahaan yang baik, 

sehingga dapat menjadi daya tarik investor untuk melakukan investasi.  

Menurut Christiawan dan Tarigan (2007) dalam Sari dan Priyadi (2016) 

menyebutkan beberapa konsep nilai yang menjelaskan konsep nilai suatu 

perusahaan antara lain: 

1) Nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar 

perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga 

ditulis jelas dalam surat saham kolektif.  
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2) Nilai pasar disebut juga kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar 

menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham 

perusahaan di jual di pasar saham. 

3) Nilai intrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai riil suatu 

perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar 

harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis 

yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari. 

4) Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep 

akuntansi 

5) Nilai likuiditas adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi 

semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai sisa itu merupakan bagian para 

pemegang saham. Nilai likuiditas bisa dihitung berdasarkan neraca performa 

yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan di likuidasi.  

Menurut Jensen (2001), untuk memaksimalkan nilai perusahaan tidak hanya 

nilai ekuitas saja yang diperhatikan, tetapi sumber keuangan seperti hutang 

maupun saham preferennya. Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan 

sebagai nilai pasar (Nurlela dan Islahuddin, 2008). Salah satu rasio yang 

digunakan untuk menilai pasar perusahaan adalah Tobin’s Q (Susanti dan 

Mildawari, 2014). Rasio Tobin’s Q dinilai bisa memberikan informasi paling baik, 

karena Tobin’s Q menyertakan semua unsur hutang dan modal saham yang 

terdapat di perusahaan. Apabila nilai Tobin’s Q tinggi, maka nilai pasar 

perusahaan akan lebih tinggi dibandingkan dengan biaya penggantian modal 

(Yahdiyani dan Suryono, 2017).  
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6.   Penelitian terdahulu 

TABEL 2.1 PENELITIAN TERDAHULU  

 

No. 
Nama 

Penelitian 
Variabel Metode Sampel Hasil Penelitian 

1. Madinatul 

Umro dan 

Fidiana 

(2016) 

 

 

Independen: 

Corporate 

Social 

Responsibility 

dan 

Profitabilitas 

 

Dependen: 

Nilai 

Perusahaan 

Analisis 

regresi 

linear 

berganda 

Perusahaan 

manufaktur 

sektor kimia 

yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

tahun 2010-

2014 

Corporate 

Social 

Responsibility 

berpengaruh 

positif terhadap 

nilai 

perusahaan. 

Profitabilitas 

tidak 

berpengaruh 

positif terhadap 

nilai 

perusahaan. 

2. Jessika 

Zarlia dan 

Hasan Salim 

(2014) 

Independen: 

Corporate 

Social 

Responsibility 

dan 

Profitabilitas 

 

Dependen: 

Nilai 

Perusahaan  

Analisis 

regresi 

linear 

berganda 

Perusahaan 

terbuka yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

tahun 2009-

2011 

Corporate 

Social 

Responsibility  

berpengaruh 

positif terhadap 

nilai 

perusahaan. 

Profitabilitas 

berpengaruh 

positif terhadap 

nilai 

perusahaan. 

3. Rina Susanti 

dan Titik 

Mildawati 

(2014) 

 

Independen: 

Kepemilikan 

manajemen, 

Kepemilikan 

Institusional, 

dan Corporate 

Social 

Responsibility  

 

Dependen: 

Nilai 

Perusahaan 

Analisis 

regresi 

linear 

berganda 

Perusahaan 

manufaktur  

yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

tahun 2012  

Kepemilikan 

manajemen 

berpengaruh 

positif terhadap 

nilai 

perusahaan. 

Kepemilikan 

institusional 

berpengaruh 

positif terhadap 

nilai 

perusahaan.  

Corporate 

Social 

Responsibility 

berpengaruh 

positif terhadap 

nilai 

perusahaan. 
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LANJUTAN TABEL 2.1  

 

No. 
Nama 

Penelitian 
Variabel Metode Sampel Hasil Penelitian 

4. Ayu Sri 

Mahatma 

Dewi dan 

Ary Wijaya 

(2013) 

Independen: 

Struktur 

Modal, 

Profitabilitas 

dan Ukuran 

Perusahaan 

 

Dependen: 

Nilai 

Perusahaan 

Analisis 

regresi 

linear 

berganda 

Perusahaan 

manufaktur 

yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

2009-2011 
 

Struktur modal 

berpengaruh 

negatif terhadap 

nilai 

perusahaan.  

Profitabilitas 

berpengaruh 

positif terhadap 

nilai 

perusahaan. 

Ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

positif terhadap 

nilai 

perusahaan. 

Sumber: Referensi jurnal nasional dan berbagai literatur 

 

B.   Rerangka Pemikiran dan Hipotesis  

1. Rerangka pemikiran 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Corporate Social 

Responsibility (CSR) dan profitabilitas sebagai variabel independen dan nilai 

perusahaan sebagai variabel dependen. Perusahaan manufaktur sub sektor farmasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia merupakan objek dari penelitian ini, dan 

data yang diperoleh yaitu dengan mengambil data dari laporan keuangan atau 

annual report tahun 2011-2016. Corporate Social Responsibility (CSR) 

merupakan bentuk tanggungjawab sosial dari perusahaan kepada masyarakat dan 

lingkungan sekitar. Perusahaan yang melakukan Corporate Social Responsibility 

(CSR) memberikan citra perusahaan yang baik dimata investor dan masyarakat. 

Program CSR merupakan suatu bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. 

Pengukuran biaya CSR diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan.  
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Reputasi perusahaan menjadi perhatian oleh calon investor yang dapat dinilai 

dari profitabilitas perusahaan sehingga perlu dijaga untuk mendukung 

keberlangsungan hidup perusahaan (Rosdwianti et al., 2016). Profitabilitas adalah 

salah satu alat ukur kinerja perusahaan dalam memperoleh laba selama periode 

tertentu. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang bagus 

sehingga investor akan merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat 

(Ernawati dan Widyawati, 2015). 

Nilai perusahaan adalah nilai yang dibutuhkan investor untuk mengambil 

keputusan investasi dilihat dari harga saham perusahaan. Nilai perusahaan yang 

tinggi dapat memberikan kemakmuran kepada pemegang saham secara maksimal 

apabila harga saham suatu perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, 

maka semakin tinggi pula keuntungan para pemegang saham, sehingga para 

investor akan memiliki minat yang tinggi, dengan adanya minat yang tinggi 

tersebut maka nilai perusahaan akan meningkat (Susanti dan Mildawari, 2014). 

Nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. 

Berdasarkan teori dan jurnal-jurnal pendukung, maka didapatkan perumusan 

rerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut. 

 

 

 

 

GAMBAR 2.1 RERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

Corporate Social 

Responsibility (X1) 

Profitabilitas (X2) 

Nilai Perusahaan 

(Y) 
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2. Hipotesis penelitian 

 

Pengujian hipotesis dilakukan agar dapat mengetahui apakah terdapat 

pengaruh kinerja Corporate Social Responsibility dan profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016. Rerangka pemikiran yang telah 

dijelaskan memiliki dua variabel bebas yang terdiri dari corporate social 

responsibility (X1), profitabilitas (X2) dan variabel terikat nilai perusahaan. Oleh 

karena itu, hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

 

a. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan 

Pengukuran biaya perusahaan untuk melakukan aktivitas CSR kepada 

masyarakat dan lingkungan sekitar secara maksimal akan membuat citra 

perusahaan tersebut semakin baik di mata para investor dan masyarakat. Hal ini 

sesuai dengan teori stakeholder yang menunjukkan bahwa perusahaan bukanlah 

entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus 

memberikan manfaat bagi para stakeholder. Keuntungan perusahaan yang 

maksimal juga dapat memberi perhatian terhadap sosial dan lingkungan dengan 

cara melakukan aktivitas CSR untuk masyarakat sekitar dan lainnya, oleh sebab 

itu perusahaan akan mendapat respon yang positif bagi investor untuk melakukan 

investasi pada perusahaan tersebut, sehingga mendorong harga saham akan 

meningkat. Peningkatan harga saham menunjukkan bahwa nilai perusahaan dalam 

kondisi yang baik. Oleh karena itu, Corporate Social Responsibility berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Susanti dan Mildawari (2014) menunjukkan hasil yang mendukung penelitian ini, 
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yaitu Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan penulis 

yaitu: 

H1    : Diduga Corporate Social Responsibility berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016. 

 

b. Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

Tingkat profitabilitas perusahaan yang tinggi menunjukkan bahwa nilai 

perusahaan semakin baik, artinya semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu 

perusahaan mencerminkan perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik dalam 

memperoleh keuntungan dan mewujudkan kemakmuran para investor dengan 

baik. Terwujudnya kemakmuran para investor yang baik serta perolehan saham 

yang maksimum memiliki indikasi positif bagi reaksi pasar yang dapat 

meningkatkan harga saham, sehingga para investor dan calon investor tertarik 

untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Tingginya minat investor untuk 

berinvestasi pada perusahaan dan dengan profitabilitas yang tinggi akan 

meningkatkan harga saham, maka akan terjadi hubungan yang positif antara 

profitabilitas dan harga saham, hal ini menunjukkan bahwa tingginya harga saham 

dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Oleh karena itu, profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Pantow (2015) menunjukkan hasil yang mendukung penelitian ini, yaitu 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka hipotesis yang diajukan penulis yaitu: 
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H2 : Diduga Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A.  Jenis dan Objek Penelitian   

Jenis penelitian yang digunakan adalah kausal komparatif yaitu metode untuk 

mencari korelasi atau hubungan bersifat sebab akibat antara dua variabel atau 

lebih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh suatu variabel 

terhadap variabel lainnya. Penelitian ini untuk melihat pengaruh corporate social 

responsibility dan profitabilitas sebagai variabel bebas (independent) terhadap 

nilai perusahaan sebagai variabel terikat (dependent). Objek pada penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011-2016. 

B.  Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor 

farmasi yang telah go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) berjumlah sepuluh 

perusahaan terdapat pada Tabel 1.1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

didasarkan pada teknik purposive sampling dengan tujuan mendapatkan sampel 

yang representative sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria yang 

digunakan dalam menentukan pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama tahun penelitian yaitu tahun 2011-2016. 

2. Perusahaan yang melakukan program CSR selama tahun 2011-2016. 

3. Perusahaan yang aktif di tahun penelitian selama tahun 2011-2016. 
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Berdasarkan kriteria tersebut, sampel penelitian yang diperoleh adalah 

sebagai berikut: 

TABEL 3.1 PROSES PENGAMBILAN SAMPEL PENELITIAN  

 

No. Karakteristik Sampel  Jumlah Perusahaan 

1 Perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011-2016 

10 

2 Perusahaan yang tidak melakukan program CSR 

secara berturut-turut tahun 2011-2016  

(1) 

3 Perusahaan yang tidak aktif di tahun penelitian 

2011-2016 

(1) 

Jumlah Sampel Terakhir  8 

Sumber : Bursa Efek Indonesia tahun 2016 

 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. Sampel dalam 

penelitian ini diperoleh sebanyak 8 perusahaan yang masuk ke dalam kriteria 

penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive 

sampling merupakan teknik pengambilan sampel secara sengaja.  

Berdasarkan proses pemilihan sampel penelitian yang telah dilakukan, maka 

diperoleh 8 perusahaan yang memenuhi kriteria dan dapat dijadikan sampel dalam 

penelitian. 

TABEL 3.2 DAFTAR SAMPEL PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB 

SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA TAHUN 2011-2016  

 
No Kode Saham Nama Emiten Tanggal IPO 

1 MERK Merck Indonesia Tbk 23 Juli 1981 

2 SCPI Merck Sharp Dohme Pharma Tbk 08 Juni 1990 

3 KLBF Kalbe Farma Tbk 30 Juli 1991 

4 TSPC Tempo Scan Pasific Tbk 17 Januari 1994 

5 DVLA Darya Varia Laboratoria Tbk 11 November 1994 

6 INAF Indofarma (Persero) Tbk 17 April 2001 

7 KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk 04 Juli 2001 

8 PYFA Pyridam Farma Tbk 16 Oktober 2001 

Sumber: Data diolah oleh peneliti 
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C.  Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder, karena data sekunder lebih mudah diperoleh, seperti laporan keuangan, 

yang terdapat pada annual report dan telah diaudit oleh akuntan publik 

(Purwanto, 2011). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan mentode dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data 

yang dibutuhkan dengan mencari data yang berasal dari berbagi sumber dari 

referensi jurnal, buku, dan sumber lain yang berhubungan dengan corporate 

social responsibility (CSR), profitabilitas dan nilai perusahaan yang terkait 

dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut diperoleh dari website resmi 

yaitu www.idx.co.id dan www.yahoofinance.com yang mempublikasikan laporan 

keuangan perusahaan manufaktur sub sektor farmasi tahun 2011-2016.  

 

D.  Definisi dan Operasional Variabel 

1. Variabel dependen  

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang diukur untuk 

menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Variabel dependen 

(Y) dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan dalam 

penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio Tobin’s Q akhir tahun 

perusahaan periode 2011-2016. Tobin’s Q adalah indikator untuk mengukur 

kinerja perusahaan, khususnya tentang nilai perusahaan, yang menunjukkan suatu 

performa manajemen dalam mengelola aktiva perusahaan (Rahmawati et al., 

2015). Menurut Sudiyanto dan Puspitasari (2010) rasio Tobin’s Q dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

http://www.idx.co.id/
http://www.yahoofinance.com/
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Q =  

Keterangan: 

Q  : Tobin’s Q (nilai perusahaan) 

MVS : Market value of all outstanding shares (nilai pasar saham) 

D : Debt (nilai pasar hutang) 

TA : Total Asset (total aktiva perusahaan) 

 

2. Variabel independen  

Variabel independen atau bebas (X) merupakan variabel yang mempengaruhi 

variabel dependen. Pada penelitian ini, variabel independen yang digunakan yaitu 

Corporate Social Responsibility (CSR) dan profitabilitas. Masing-masing variabel 

independen akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Corporate Social Responsibility (CSR) (X1) 

Corporate Social Responsibility (CSR) diperoleh dari laporan tahunan 

perusahaan. CSR merupakan bentuk tanggungjawab sosial kepada 

masyarakat dan lingkungan sekitar dan dalam penelitian ini dihitung dengan 

pengukuran biaya program kemitraan bina lingkungan akhir tahun 

perusahaan periode 2012-2016. Menurut Setiawati (2016), pengukuran biaya 

CSR dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Biaya CSR =  x 100% 

b. Profitabilitas (X2) 

Profitabilitas merupakan keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam 

periode waktu tertentu. Pada variabel independen ini, profitabilitas 

diproksikan dengan Return On Asset (ROA) akhir tahun perusahaan periode 

2011-2016. Return On Asset (ROA) merupakan ukuran kemampuan 
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perusahaan secara keseluruhan menghasilkan laba dengan jumlah 

keseluruhan aktiva yang terdapat pada perusahaan. Menurut Sutrisno (2009) 

dalam Wediawati dan Yuliana (2012), ROA dirumuskan sebagai berikut: 

ROA =  x 100% 

 

E.  Teknik Analisis Data 

1. Analisis statistik deskriptif  

Statistik deskriptif merupakan analisis yang memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian 

maksimum, minimun, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan 

distribusi). Skewness mengukur kemencengan dari data dan kurtosis mengukur 

puncak dari distribusi data. Data yang terdistribusi secara normal mempunyai nilai 

skewness dan kurtosis mendekati nol (Ghozali, 2009). 

2. Analisis regresi linier berganda  

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas yaitu corporate social responsibility (CSR) dan profitabilitas 

terhadap variabel terikat yaitu nilai perusahaan. Menurut Sanusi (2016) regresi 

linear berganda dinyatakan dalam persamaan matematika sebagai berikut: 

Y = α + b1 X1 + b2 X2 + e 

Dimana: 

Y   : Nilai Perusahaan 

X1  : Corporate Social Responsibility  

X2  : Profitabilitas 

α  : Konstanta  

b1, b2  : Koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan) 

e  : Error (kesalahan pengganggu) 



35 

 

 

3. Uji data  

Menurut Ghozali (2009) uji data atau uji asumsi klasik merupakan salah satu 

langkah penting yang digunakan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi 

yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala-gejala multikolonieritas, 

heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Penelitian ini menggunakan model regresi 

linear berganda sebagai alat analisis, sehingga terlebih dahulu harus lolos uji 

asumsi klasik agar syarat asumsi dalam regresi terpenuhi. Uji asumsi klasik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, multikolinieritas, 

heteroskedastisitas dan autokorelasi. Untuk pengujian dalam penelitian ini 

digunakan Program SPSS 16.0. 

a. Uji normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual terdistribusi normal. Seperti yang diketahui bahwa 

uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil (Ghozali, 2009). Uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan nilai α = 5% dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi > 0,05 

2. Data dikatakan tidak berdistribusi normal jika nilai signifikansi < 0,05 

b. Uji multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat 

adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 
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Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance 

inflation factor (VIF). Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF 

tinggi, karena (VIF = 1/Tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau 

sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2009). 

c. Uji heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut Homoskesdastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskesdastisitas 

atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Data crossection kebanyakan 

mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data 

yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar) (Ghozali, 2009).  

Dasar analisis: 

1) Jika ada pola tertentu, sseperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

d.  Uji autokorelasi  

Uji autokerelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena 
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observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Menurut 

Ghozali (2009), ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendetekasi 

ada atau tidaknya autokeralsi, yaitu dengan melakukan pengujian Durbin – 

Watson (DW test). 

 

Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first 

order autocorrelation) dan mesnyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam 

model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen. Hipotesis 

yang akan diuji adalah: 

H0 : tidak ada autokorelasi (r = 0) 

HA : ada autokorelasi (r ≠ 0) 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi: 

Hipotesis nol Keputusan  Jika  

Tidak ada autokorelasi positif  Tolak  0 < d <dl 

Tidak ada autokorelasi positif  No desicison dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negatif  Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negatif No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokerelasi, positif 

dan negatif  

Tidak ditolak du < d < 4 – du  

 

4. Uji pengaruh 

a. Uji statistik F 

Menurut Ghozali (2009) uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen yang dimasukkan didalam model secara bersamasama 

atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini hipotesis 

yang ditentukan adalah dasar pengambilan keputusan berdasarkan ketentuan 

sebagai berikut: 
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a. Jika F hitung < F tabel, maka H0 diterima. 

b. Jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak. 

Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan p-value dengan taraf signifikan 

sebesar 0.05 adalah sebagai berikut : 

a. Jika p-value > 0.05, maka H0 diterima. Artinya, tidak berpengaruh signifikan 

secara simultan. 

b. Jika p-value < 0.05, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat pengaruh signifikan 

secara simultan. 

 

b. Koefisien determinasi (Uji R
2
)  

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen.  

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bisa terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu 

banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R
2 

pada saat 

mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R
2
, nilai Adjusted R

2 

dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam 

model. Menurut Gujarati (2003) dalam Ghozali (2009) jika dalam uji empiris 

didapat nilai adjusted R
2 

negatif, maka nilai Adjusted R
2 

dianggap bernilai nol. 

Secara matematis jika nilai R
2 

= 1, maka Adjusted R
2 

= R
2 

= 1 sedangkan jika nilai 
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R
2 

= 0, maka Adjusted R
2 

= (1 – k)/(n – k). Jika k > 1, maka Adjusted R
2 

akan 

bernilai negatif.  

c. Uji statistik T 

Menurut Ghozali (2009) uji parsial pada dasarnya menunjukkan untuk 

mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen. Taraf signifikan yang digunakan adalah pada 0.05. Kriteria penerimaan 

atau penolakan H0 yaitu sebagai berikut: 

a. Jika t hitung < t tabel atau –t hitung > -t tabel, maka H0 diterima. 

b. Jika t hitung > t tabelatau –t hitung <- t tabel, maka H0 ditolak. 

 

Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan p-value pada tingkat kepercayaan 

95% atau tingkat signifikan sebesar 0,05 adalah sebagai berikut : 

a. Jika p-value > 0.05, maka H0 diterima. Artinya, tidak berpengaruh signifikan 

secara parsial. 

b. Jika p-value < 0.05, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat pengaruh signifikan 

secara parsial. 

 



 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan  

Penelitian ini dilakukan untuk melihat perkembangan kinerja kebijakan 

Corporate Social Responsibility (CSR), kinerja profitabilitas serta kinerja nilai 

perusahaan, dan juga untuk mengkaji pengaruh Corporate Social Responsibility 

(CSR) dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur 

sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016. 

Variabel nilai perusahaan diproksikan dengan nilai Tobin’s Q, Corporate Social 

Responsibility (CSR) diproksikan dengan biaya CSR dan profitabilitas 

diproksikan dengan Return On Asset (ROA). Berdasarkan hasil dan pembahasan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dari 8 perusahaan yang di teliti dalam penelitian ini, kinerja nilai perusahaan 

memiliki 50% yang baik, kinerja kebijakan Corporate Social Responsibility 

(CSR) memiliki 25% yang baik, dan kinerja profitabilitas memiliki 50% yang 

baik selama tahun 2011-2016. 

2. Secara parsial, Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di 

BEI, dengan demikian H1 ditolak. Hal ini disebabkan oleh kinerja kebijakan 

Corporate Social Responsibility (CSR) yang dimiliki perusahaan tersebut 

hanya memiliki 25% kinerja Corporate Social Responsibility (CSR)  yang 

baik. Pembayaran biaya CSR yang baik yaitu perusahaan yang konsisten 

dalam memberikan biayanya setiap tahun. Tidak berpengaruhnya biaya CSR 
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berarti masyarakat tidak terlalu memperhatikan informasi yang disampaikan 

oleh perusahaan tentang kepedulian perusahaan serta biaya yang dikeluarkan 

terhadap masalah sosial dan lingkungan, sehingga tidak memberikan 

pengaruh terhadap permintaan investor atas nilai perusahaan tersebut. 

3. Secara parsial, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI, dengan demikian H2 

diterima. Hal ini disebabkan oleh kinerja profitabilitas yang dimiliki 

perusahaan tersebut baik, karena memiliki 50% kinerja profitabilitas yang 

baik. Peningkatan ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meraih 

keuntungan yang akan diperoleh investor dari investasi yang akan 

ditanamkan pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, kinerja ROA yang 

baik akan menambah keyakinan para investor terhadap besarnya keuntungan 

yang mampu diberikan oleh perusahaan. Jika permintaan investor terhadap 

saham perusahaan cukup besar, hal ini dapat berpengaruh terhadap harga 

saham, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

 

B. Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi investor, dalam memilih perusahaan yang akan diinvestasikan sebaiknya 

melihat kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai faktor 

penentu kebijakan untuk melihat bagaimana kepedulian perusahaan terhadap 

masyarakat dan lingkungan sekitar serta mempertimbangkan aspek-aspek 

yang perlu diperhitungkan dalam investasi dengan profitabilitas perusahaan 

yang tinggi. 



57 

 

 

2. Bagi perusahaan, sebaiknya memperhatikan konsistensi kinerja dari kebijakan 

Corporate Social Responsibility (CSR), karena program CSR adalah program 

pemerintah yang strategi dan bermanfaat serta merupakan kewajiban 

perusahaan yang harus dilakukan dengan cara melakukan kegiatan CSR yang 

positif sehingga menarik simpati masyarakat dan citra perusahaan akan 

semakin baik, serta profitabilitas yang tinggi dipertimbangkan oleh investor 

dalam keputusan berinvestasi.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat menggunakan objek yang 

lebih luas selain perusahaan dalam penelitian ini, karena sektor tersebut masih 

kurang mencukupi untuk menguji pengaruh Corporate Social Responsibility 

(CSR) terhadap nilai perusahaan, hal ini dikarenakan tidak semua perusahaan 

melaporkan biayanya di dalam annual report perusahaan. Selanjutnya, 

menambahkan variabel rasio-rasio keuangan lainnya yang terdapat pada 

laporan keuangan sehingga hasil penelitian lebih akurat.  
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