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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Profitabilitas  dan 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Nilai Perusahaan 

pada Perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013 – 2017. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda 

dan uji hipotesis menggunakan koefisien determinasi, uji F dan uji t. Data dalam 

penelitian ini telah memenuhi syarat uji asumsi klasik dengan jumlah sampel 

sebanyak 7 perusahaan yang diperoleh melalui metode purposive sampling. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Profitabilitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan, (2) Pengungkapan CSR berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan, (3) secara simultan Profitabilitas  

dan Pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan, dan 

(4) Profitabilitas berpengaruh dominan terhadap Nilai Perusahaan. 

 

Kata Kunci : Profitabilitas, Pengungkapan Corporate Social Responsibility,  

Nilai Perusahaan.  

 

Abstract 

This study aims to examine the effect of Profitability and disclosure of Corporate 

Social Responsibility (CSR) on Corporate Values in Food and Beverages 

Companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2013 - 2017. 

This study uses multiple linear regression analysis and hypothesis testing using 

the coefficient of determination, F test and t test. The data in this study fulfilled 

the classical assumption test requirements with a total sample of 7 companies 

obtained through purposive sampling method. The results of this study indicate 

that (1) Profitability has a positive and significant effect on Firm Values, (2) 

Disclosure of CSR has a positive and not significant effect on Firm  Values, (3) 

Simultaneously Profitability and CSR Disclosure have a significant effect on Firm 

Value, (4) and Profitability dominant influence on Firm Value. 

 

Keywords: Profitability, Disclosure of Corporate Social Responsibility, 

Corporate Value. 

 

 

 



 

 

2 

 

1. PENDAHULUAN 

 Nilai suatu perusahaan mempunyai peran penting yang dapat 

mempengaruhi perilaku investor terhadap suatu perusahaan. Menurut 

Brigham (2006) Nilai Perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar 

oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Menurut Andri dan 

Hanung (2007) dalam Reny Diah (2013), Nilai Perusahaan adalah nilai jual 

perusahaan atau nilai tumbuh bagi pemegang saham, nilai saham akan 

tercermin dari harga pasar sahamnya. Harga saham tinggi akan 

mempengaruhi nilai suatu perusahaan menjadi tinggi juga. Nilai Perusahaan 

yang tinggi akan semakin memberikan kepercayaan bahwa suatu perusahaan 

tersebut dalam keadaan baik dan dapat memberikan prospek yang baik untuk 

masa mendatang. Menurut Noerirawan (2012),  Nilai Perusahaan ialah suatu 

kondisi dimana telah dicapainya kepercayaan dari masyarakat terhadap 

perusahaan setelah melalu beberapa tahapan selama beberapa waktu, yaitu 

mulai perusahaan tersebut didirikan hingga saat ini.  

 Perusahaan menginginkan manajer dapat mengelola perusahaan secara 

efektif dengan memaksimalkan nilai perusahaan sehingga perusahaan dapat 

mensejahterakan para investor. Suatu perusahaan berdiri bukan tanpa maksud 

dan tujuan. Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan 

keuntungan. Dengan memaksimalkan keuntungan, maka perusahaan dapat 

memaksimalkan Nilai Perusahaan pula. 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.  Profitabilitas adalah kemampuan 

menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau 

modal, baik modal secara keseluruhan maupun modal sendiri (Barus dan 

Leliani, 2013). 

 Pada saat ini penilaian masyarakat terhadap suatu perusahaan dilihat dari 

tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengumpulkan keuntungan – 

keuntungan yang bisa diperoleh. Hal ini dapat diartikan bahwa rasio 

Profitabilitas dapat  memengaruhi nilai suatu perusahaan. Apalagi dewasa ini 
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perusahaan banyak yang menganut sistem profit oriented. Perusahaan yang 

dapat mencapai laba yang tinggi dapat dikatakan sebagai perusahaan yang 

baik, yang mampu mengendalikan kinerja keungan suatu perusahaan tersebut.   

 Keberhasilan perusahaan tidak luput dari pengawasan masyarakat juga, 

yang diharapkan perusahaan juga mampu memberikan konstribusi positif 

terhadap masyarakat luas. Dengan memberikan tanggung jawab sosial 

terhadap masyarakat nilai suatu perusahaan ini akan semakin baik di mata 

masyarakat. Tanggung jawab sosial Perusahaan ini juga dapat menyumbang 

andil penilaian masyarakat terhadap suatu perusahaan. Perusahaan diharapkan 

mampu melakukan tanggung jawabnya terhadap masyarakat, dengan 

memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, memberikan bantuan 

untuk memperbaiki fasilitas maupun bantuan berupa beasiswa dapat juga 

meningkatkan Nilai Perusahaan dimata masyarakat. 

 Menurut Milton Friendman, yang dikutip oleh Donal E. Keoso (2009), 

mengungkapkan bahwa tanggung jawab suatu perusahaan adalah untuk 

meningkatkan keuntungan. Memaksimalkan keuntungan merupakan salah 

satu tugas yang diberikan pemilik perusahaan bagi manajer yang mengelola 

perusahaan tersebut. Menurut The World Business Council for Sustainable 

Development (Rahman, 2009:10) menjabarkan pengertian CSR sebagai suatu 

komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan 

tersebut, berikut komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara 

keseluruhan dalam rangka memperbaiki kualitas hidup. 

 Beberapa penelitian sebelumnya  telah menyatakan hasil bahwa 

profitabilitas dan CSR mempengaruhi Nilai suatu Perusahaan. Menurut 

penelitian Sisca pradnyamita Saridewi, Gede Putu Agus Jana Susila, dan  

Fridayana Yudiaatmaja  (2016) tentang pengaruh profitabilitas dan CSR 

terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di 

BEI periode 2012- 2014 menunjukkan hasil bahwa secara parsial variabel 

profitabilitas yang diukur dengan ROE dan ROA, dan CSR berpengaruh 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian Dea Putri Ayu dan A. A. 
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Gede Suarja (2017) mengenai pengaruh profitabilitas terhadap Nilai 

Perusahaan dengan CSR sebagai Variabel mediasi pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2010 – 2014 menunjukkan bahwa 

profitabilitas dan CSR secara signifikan berpengaruh positif terhadap Nilai 

Perusahaan, dan CSR dapat memediasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian Jessika Zarlia dan Hasan Salim (2014)  tentang 

analisis pengaruh CSR dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan yang 

mengacu pada studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI (2013), berdasarkan hasil regresi berganda, perbandingan koefisien 

regresi dari kedua variabel independen menunjukkan bahwa koefisien regresi 

profitabilitas perusahaan lebih besar dari pengungkapan CSR. Profitabilitas 

perusahaan lebih berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan dibanding dengan 

pengungkapan CSR. Namun dalam penelitian Martin Surya dan Yunita 

Anwar  (2012), mengungkapkan bahwa tidak ada hubungan antara CSR dan 

Profitabilitas, serta CSR juga tidak mempengaruhi Nilai Perusahaan. Dari 

beberapa penelitian tersebut maka untuk  penelitiaan kali ini akan berusaha 

membuktikan kembali bahwa Profitabilitas dan CSR dapat mempengaruhi 

Nilai Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.  

 

2. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini tergolong pada penelitian deskriptif dan kuantitatif. Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Food And  Beverages  

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. Sampel yang 

diambil adalah laporan keuangan perusahaan Food And  Beverages  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sebanyak 7 perusahaan.Pengambilan 

sampel dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive 

sampling adalah metode pemilihan sampel dengan menyesuaikan 

karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data 

tersebut berupa laporan keuangan triwulan yang diperoleh dari www.idx.co.id 

periode 2013-2017. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah regresi linier berganda,uji t, uji F dan koefisien 

determinasi (R2) dan telah memenuhi syarat uji asumsi klasik. 

 

3. HASIL DAN PEMBASAHAN 

3.1 Uji Asumsi Klasik 

3.1.1 Uji Normalitas  

 Berdasarkan hasil pengujian normalitas untuk variabel pengujian 

pertama didapatkan nilai Kolmogorov-Smirnov Z/ Test Statistic 

0,128 dengan Asymp. Sig (2-tailed) 0,162 > 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa pengujian ini memenuhi syarat untuk 

berdistribusi normal. 

3.1.2 Uji  Heteroskedastisitas 

 Berdasarkan pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa 

semua variabel independen memiliki nilai diatas 0,05 atau 5%, berarti 

bahwa model regresi terbebas dari ketidaksamaan variance dari 

residual satu ke pengamatan yang lain sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model terbebas dari heterokedastisitas. 

3.1.3 Uji Autokorelasi 

 Hasil dari Uji Durbin Watson pertama menunjukkan nilai sebesar 

0,755. Nilai tabel menggunakan nilai signifikansi 0,05 (5%), jumlah 

sampell penelitian (n) sebanyak 35 dan jumlah variabel dependen(k) 

sebanyak 2, sehingga pada tabel Durbin Watson diperoleh  dl=1,3433 

dan du= 1,5838 maka apabila nilai  d < dl (0,755 < 1,3433) dapat 

disimpulkan bahwa terdapat Autokorelasi.  

 Hasil yang kedua setelah peneliti melakukan transformasi 

Cochrane Orcutt diperoleh hasil nilai Durbin Watson sebesar 1,748. 

Maka du < d < 4-du (1,5838 <  1,748 < 2,4162) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat Autokorelasi. 
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3.1.4 Uji Multikolinieritas 

 Berdasarkan pengujian multikolinieritas menunjukkan bahwa 

semua variabel independen memiliki nilai VIF < 10 dan 0,1 < 

tolerance ≤ 1 maka dapat disimpulkan  tidak terjadi multikolinearitas. 

 

 Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen dilakukan dengan analisis regresi berganda. Variabel penelitian ini 

terdiri dari Profitabilitas dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

sebagai variabel independen dan Nilai Perusahaan sebagai variabel dependen. 

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Variabel Koefisien Beta T Sig 

Constan  0,950  1,027 0,312 

ROA 0,284 0.556 3,832 0,001 

CSR 2,026 0,107 0,738 0,466 

F- Statistik                            7819  

R Square                                   0,328                                     

Adjusted R Square                0,283 

3.2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

 Berdasarkan hasil dari tabel 1 dapat disusun persamaan regresi 

sebagai berikut Y = 0,950 + 0,284 X1 +2,026 X2. Konstanta sebesar 

0,950  menyatakan bahwa jika variabel bebas yaitu Profitabilitas  

(ROA) dan Pengungkapan CSR dianggap konstan maka Nilai 

Perusahaan (PBV) akan bernilai 0.950. 

Nilai Koefisien Regresi ROA sebesar 0,284 dan bertanda positif, 

memiliki arti bahwa jika terdapat kenaikan variabel ROA sebesar  1%, 

maka Nilai Perusahaannya akan meningkat sebesar 0,284 atau 28,4% 

dan sebaliknya, dengan anggapan nilai variabel Pengungkapan CSR 

adalah konstan. 

Nilai Koefisien pengungkapan CSR sebesar 2,026 dan bertanda 

positif, memiliki arti bahwa jika terdapat kenaikan variabel 
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pengungkapan CSR  sebesar 1%, maka Nilai Perusahaanya akan naik 

sebesar 202,6 % dan sebaliknya dengan anggapan nilai variabel 

Profitabilitas adalah konstan. 

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa ROA mempunyai nilai 

koefisien beta 0,556 yang lebih besar dibandingkan dengan variabel 

yang lainnya. Hal ini menyatakan bahwa Profitabilitas yang lebih 

berpengaruh dominan terhadap Nilai Perusahaan.  

3.3 Uji Hipotesis (t test) 

Level of Significance = 0,05 

Nilai t tabel  = t ; (n-1)  

   = t  ; (35-1) 

   = t 0,025 ; 34 

   = 2,032 

 

 

 

 

 

 

 

  Berdasarkan uji t pada tabel 1, dapat dikatakan bahwa 

Profitabilitas memiliki nilai thitung 3,832, yang artinya thitung > ttabel 

maka variabel Profitabilitas (X1)  berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan. (Y) pada perusahaan Food 

and Beverages dan komponennya. 

  Pengungkapan CSR pada tabel 1 memiliki nilai thitung 0,738, 

yang artinya thitung < ttabel maka ada pengaruh positif dan tidak 

signifikan antara Pengungkapan CSR (X2) terhadap Nilai 

Perusahaan (Y) pada perusahaan Food and Beverages dan 

komponennya. 

 

Daerah tolak 

 

Daerah tolak 

 
Daerah diterima 

-2,032 

 

-2,032 
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3.4 Uji F dan Uji Ketepatan Model (Goodness of Fit) 

 Nilai Ftabel dengan jumlah unit analisis (n) = 35, jumlah variabel 

bebas (k) = 2, taraf signifikansi α = 5%, degree of freedom df1 

(pembilang) = k-1 = 1 dan df2 (penyebut) = k(n-1) = 68, sehingga 

Ftabel bernilai 3,13. 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan pengujian pada tabel 1, diketahui Fhitung 7819 yang 

artinya Fhitung > Ftabel maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

positif dan signifikan antara Profitabilitas (X1) dan Pengungkapan CSR 

(X2) terhadap Nilai Perusahaan (Y) pada perusahaan Food and 

Beverages dan komponennya. Selain itu hasil uji ini menyatakan bahwa 

model regresi dinyatakan layak untuk digunakan. 

 

3.5 Koefisien determinasi  

 Dari 1 diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,283. Hal ini 

berarti bahwa secara simultan variabel Profitabilitas (X1) dan 

Pengungkapan CSR (X2) dapat menjelaskan Nilai Perusahaan (Y) 

sebesar 28,3%, sedangkan 71,7% sisanya dipengaruhi variabel lain. 

 

3.6 Pembahasan 

Profitabilitas  yang tinggi mencerminkan tingginya kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba, dengan tingginya laba yang 

dihasilkan ini maka investor akan semakin yakin terhadap perusahaan 

tersebut ketika berinvestasi, karena mereka yakin bahwa perusahaan 

mampu memberikan keuntungan yang lebih terhadap investor. Semakin 

tingginya minat para investor untuk menginvestasikan kepada 

daerah 

terima 

 

daerah 

tolak 

 

3,13 
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perusahaan, maka semakin baik pula Nilai Perusahaan tersebut.  

 Tanggung jawab sosial Perusahaan atau Corporate Sosial 

Responsibility merupakan suatu bentuk kesadaran perusahaan untuk 

memberikan timbal balik pada seluruh pemangku kepentingan 

perusahaan. Perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk 

melaporkan keuangan, namun perusahaan juga memiliki kewajiban 

untuk mengungkapkan tanggungjawab sosial dan lingkungan terhadap 

seluruh para pemangku kepentingan perusahaan. Hal ini dilakukan 

sebagai bentuk tanggung jawab oleh perusahaan atas aktivitas 

operasional pabrik. Pengungkapan CSR ini  diharapkan mampu untuk 

menguatkan para investor untuk dapat mempercayakan investasinya 

pada suatu perusahaan, dengan adanya laporan pengungkapan CSR para 

Investor tidak perlu ragu lagi akan nilai suatu perusahaan. Namun 

dalam pelaksanaannya perusahaan belum optimal dalam pengungkapan 

CSR. Ini dapat disebabkan karena masih terdapat berbagai kerusakan 

lingkungan yang diakibatkan oleh limbah perusahaan yang tidak dapat 

diolah secara baik. Selain itu dapat disebabkan oleh kesejahteraan 

karyawan yang belum dipenuhi yang berakibat adanya berbagai aksi 

demo untuk menuntut keadilan dari perusahaan.  Penerapan CSR pada 

Perusahaan belum optimal dimana belum memenuhi apa yang diingkan 

oleh para pemangku kepentingan. Kadangkala apa yang dilaksanakan 

oleh Perusahaan belum tentu itu yang dibutuhkan oleh masyarakat 

sehingga  Nilai Perusahaan belum memberikan efek bagi masyarakat 

luas maupun para pemangku kepentingan di Perusahaan. 
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4 PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Profitabilitas

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan,

sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 yang menyatakan

Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai

Perusahaan pada Perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia tahun 2013 - 2015 itu diterima.

b. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh

Positif dan tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan, sehingga H2

yang menyatakan Pengungkapan CSR berpengaruh signifikan

terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Food and Beverages

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2017 itu tidak

diterima.

c. Profitabilitas dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility

(CSR) secara bersama – sama berpengaruh terhadap Nilai

Perusahaan, sehingga H3 yang menyatakan bahwa  Profitabilitas

dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) secara

bersama – sama berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada

Perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2013 – 2017 diterima.

d. Profitabilitas dominan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan,

sehingga H4 yang menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh

dominan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Food and

Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 –

2017 diterima.



11 

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut: 

Penelitian terhadap Nilai Perusahaan terbatas, hanya menggunakan 

dua variabel independen yaitu Profitabilitas dan Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR). 

4.3 Saran 

Berdasarkan hasil analisis pembahasan dan kesimpulan serta masih 

adanya keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga terdapat saran yang 

diberikan agar dapat menjadikan hasil yang lebih baik di kedepannya, 

yaitu : 

a1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel

yang akan diteliti atau menambahkan variabel independen lain yang

dapat mempengaruhi Nilai Perusahaan seperti Good Corporate

Governance (GCG)  dan kebijakan Deviden.

b. Perusahaan sebaiknya tetap mempertimbangkan penerapan CSR

selain Profitabilitas atau mampu mempertimbangkan apa yang

dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan Nilai

Perusahaan dan  memberikan pertimbangan keputusan bagi para

investor untuk melakukan investasi.
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