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SARI 
Nanan Lusiana. 2010. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan 
Manajemen, Kepemilikan Institusional, Dan Dewan Komisaris Independen 
Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. Sukirman, M.Si., II. Nanik Sri 
Utaminingsih, S.E., M.Si., Akt. 
                  
Kata kunci : Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Manajemen, 

Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan 
Nilai Perusahaan  

 
Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan. Tujuan memaksimalkan nilai perusahaan dapat diartikan dengan 
memakmurkan pemegang saham yang berarti bahwa pemegang saham akan 
makmur jika kekayaannya meningkat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, 
apakah terdapat pengaruh Corporate Social Responsibility, kepemilikan 
manajemen, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap 
nilai perusahaan baik secara parsial maupun simultan. Tujuan penelitian ini 
sejalan dengan permasalahan penelitian. 

 Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di BEI Tahun 
2006-2009. Sampel penelitian sebanyak 12 perusahaan yang diambil berdasarkan 
metode purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder dan 
metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Variabel 
penelitian terdiri dari variabel dependen yaitu nilai perusahaan dan variabel 
independen yaitu Corporate Social Responsibility, kepemilikan manajemen, 
kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen. Analisis data yang 
digunakan adalah regresi linier berganda.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Corporate Social 
Responsibility berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,011. Kepemilikan manajemen berpengaruh negatif terhadap 
nilai perusahaan dengan nilai signifikansi sebesar 0,043. Kepemilikan 
institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,840 dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan dengan nilai signifikansi sebesar 0,771. Secara simultan Corporate 
Social Responsibility, kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, dan 
dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 
dengan nilai signifikansi sebesar 0,001.  
 Saran yang dapat diberikan adalah perusahaan harus lebih 
memperhatikan dan meningkatkan besarnya % kepemilikan manajemen agar 
pihak manajemen dapat meningkatkan kinerjanya dalam bekerja sehingga dapat 
meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, penelitian yang selanjutnya dapat 
menambahkan variabel lain yang berkaitan nilai perusahaan. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. LATAR BELAKANG 

 Sebuah perusahaan memerlukan modal dalam menjalankan usahanya agar 

dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Modal tersebut dapat bersumber 

dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Modal yang bersumber 

dari internal perusahaan berasal dari dana hasil usaha perusahaan, sedangkan 

modal eksternal perusahaan berasal dari pinjaman kepada kreditur atau melalui 

penerbitan saham. Perusahaan yang telah menerbitkan saham disebut juga 

perusahaan terbuka atau perusahaan public, sehingga kepemilikan perusahaan 

dimiliki oleh pembeli saham atau pemegang saham. Pemegang saham membeli 

saham perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari saham yang dibelinya 

sedangkan perusahaan melakukan penerbitan saham untuk mendapatkan 

tambahan modal bagi kelangsungan usaha perusahaan dalam rangka mencapai 

tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan 

memaksimalkan nilai perusahaan dapat diartikan dengan memakmurkan 

pemegang saham atau pemilik perusahaan yang berarti bahwa pemilik perusahaan 

atau pemegang saham akan makmur jika kekayaannya meningkat.  

 Nilai perusahaan sendiri adalah harga yang bersedia dibayar oleh calon 

pembeli apabila perusahaan tersebut dijual (Husnan & Pudjiastuti, 2004:4). 

Menurut Fama dalam Wahyudi dan Pawestri (2006) nilai perusahaan tercermin 

dari harga pasar sahamnya, hal ini dikarenakan harga pasar saham mengandung 
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harapan mengenai masa depan suatu perusahaan. Harga pasar saham merupakan 

harga terjadi pada saat saham diperdagangkan di pasar saham dan merupakan 

harga yang paling mudah ditentukan karena merupakan harga dari suatu saham 

pada pasar yang sedang berlangsung atau jika pasar sudah tutup, maka harga pasar 

adalah harga penutupannya (closing price) (Anoraga & Pakarti, 2006:59). OLeh 

karena itu, tujuan memaksimalkan nilai perusahaan dapat dilihat dari 

meningkatnya harga saham yang berarti juga meningkatnya kemakmuran pemilik 

perusahaan atau pemegang saham. Semakin tinggi harga saham semakin tinggi 

pula nilai perusahaan, sebaliknya jika harga saham turun maka nilai perusahaan 

juga akan turun. Nilai saham yang tinggi menjadi harapan pemegang saham sebab 

nilai saham yang tinggi menggambarkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang 

saham. Meningkatnya nilai perusahaan inilah yang menjadi keinginan para 

pemilik perusahaan karena dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran 

pemegang saham juga tinggi. 

Menurut Weston and Copeland (1994:225) ukuran yang digunakan dalam 

mengukur nilai perusahaan adalah rasio penilaian. Rasio penilaian merupakan 

ukuran prestasi perusahaan yang penting karena rasio tersebut berkaitan langsung 

dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham. 

Rasio penilaian tersebut adalah market value ratio yang terdiri dari 2 macam rasio 

yaitu market to book value ratio atau yang sering disebut price to book value ratio 

dan price earning ratio. Price to book value ratio adalah suatu rasio yang 

menunjukkan hubungan antara harga pasar saham perusahaan dengan nilai buku 
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perusahaan sedangkan price earning ratio adalah rasio harga per lembar saham 

terhadap laba per lembar saham.  

Dalam penelitian ini, nilai perusahaan diproksi dengan price to book 

value ratio (PBV) karena price to book value ratio merupakan rasio yang 

representative untuk melihat penciptaan nilai perusahaan. Price to book value 

ratio mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan 

organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh (Brigham, 

1999:92). Price to book value ratio adalah suatu rasio yang menunjukkan 

hubungan antara harga pasar saham perusahaan dengan nilai buku perusahaan. 

Harga pasar saham merupakan reaksi pasar terhadap keseluruhan kondisi 

perusahaan yang tercermin dalam bentuk harga saham sedangkan nilai buku 

digunakan untuk memperkirakan batas bawah harga saham sebagai batas aman 

untuk mengukur nilai perusahaan. Suatu perusahaan yang sehat dengan 

manajemen dan organisasi yang kuat dan berfungsi secara efisien akan memiliki 

harga pasar saham yang lebih tinggi daripada nilai bukunya. 

Untuk meningkatkan nilai perusahan pemegang saham mendelegasikan 

pengelolaan perusahaan kepada pihak profesional (manajemen). Peranan 

manajemen sangat penting dalam meningkatkan nilai perusahaan karena 

manajemen merupakan pihak yang menjalankan aktivitas perusahaan atau 

mengelola perusahaan yang akan memakmurkan pemegang saham atau 

meningkatkan kekayaan pemegang saham. Harapan dari pemegang saham dan 

manajemen adalah meningkatnya nilai perusahaan yang tercermin dari harga 

saham perusahaan yang terus meningkat. Namun pada kenyataannya, tidak setiap 
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harapan dapat terwujud hal ini dapat dilihat harga saham dari beberapa perusahaan 

manufaktur yang menunjukkan adanya penurunan seperti yang tertera pada tabel 

berikut : 

Tabel 1.1 Tabel Harga Saham  

No Nama Perusahaan Harga Saham 
2006 2007 2008 

1. PT Davomas Abadi Tbk. 590 250 58 
2. PT Gudang Garam Tbk. 10200 8500 4250 

3. PT Surabaya Agung Industry 
Pulp & Kertas Tbk. 400 335 190 

4. PT AKR Corporindo Tbk. 2725 1380 720 

5. PT Sorini Agro Asia Corporindo 
Tbk. 1800 1250 900 

6. PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk. 500 390 300 

7. PT Argha Karya Prima Industry 
Tbk. 500 460 425 

8. PT Dynaplast Tbk. 800 740 650 

9. PT Langgeng Makmur Industry 
Tbk. 170 160 70 

10. PT Leyand International Tbk. 500 390 355 
11. PT Mustika Ratu Tbk. 320 295 153 
12. PT Tempo Scan Pacific Tbk. 900 750 400 

Sumber: ICMD, tahun 2009 

Harga saham yang semakin menurun menunjukkan adanya penurunan 

nilai perusahaan dan jika hal ini terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan 

kebangkrutan bagi perusahaan yang dapat merugikan pemegang saham. 

Penurunan nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 

adalah kondisi perusahaan, image atau citra perusahaan, tingkat suku bunga, 

kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, dan inflasi. 

Kondisi perusahaan dengan pemisahan kepemilikan dan pengelolaan dapat 

menimbulkan konflik keagenan (Rachmawati & Triatmoko, 2006). Perusahaan 

dipandang sebagai sekumpulan kontrak antara pihak manajemen perusahaan dan 
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pemegang saham. Penunjukan manajemen oleh pemegang saham untuk 

mengelola perusahaan dalam kenyataannya seringkali menghadapi masalah 

dikarenakan tujuan perusahaan berbenturan dengan tujuan pribadi manajemen 

yang menguntungkan dirinya sendiri yang menyebabkan penurunan nilai 

perusahaan. Selain itu, perusahaan membutuhkan legitimasi dari masyarakat 

dalam memaksimalkan nilai perusahaan karena image atau citra perusahaan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Citra 

perusahaan yang buruk dan sering di munculkan di media masa jelas tidak 

mendukung kelancaran operasi perusahaan terhadap upaya peningkatan 

produktivitas dan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. Citra perusahaan 

yang buruk di mata stakeholder akan mengakibatkan penurunan nilai perusahaan 

yang dapat merugikan perusahaan dan pemegang saham, sehingga diperlukan 

solusi untuk mengatasi masalah penurunan nilai perusahaan agar tidak 

menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan pemegang saham. 

 Corporate Social Responsibility merupakan salah satu cara untuk 

membangun dan mempertahankan nilai perusahaan serta kontribusi perusahaan di 

sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan dimana Corporate Social Responsibility 

merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal 

dengan istilah triple bottom lines yaitu, ekonomi, sosial, dan lingkungan (Nurlela 

& Islahuddin, 2008). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila 

perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. 

 Praktik Corporate social responsibility akan memberi dampak positif bagi 

perusahaan karena dengan melakukan Corporate Social Responsibility perusahaan 
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akan mendapat kemudahan-kemudahan dalam ijin operasionalnya dan 

memberikan kontribusi atas pembangunan berkelanjutan. Dengan menerapkan 

Corporate Social Responsibility diharapkan perusahaan akan memperoleh 

legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka 

panjang  (Kiroyan, 2006 dalam Sayekti & Wondabio, 2007). Hal ini 

mengindikasikan bahwa perusahaan yang menerapkan Corporate Social 

Responsibility akan direspon positif oleh para pelaku pasar sehingga akan 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Struktur kepemilikan (kepemilikan manajemen dan kepemilikan 

institusional) oleh beberapa peneliti juga dipercaya mampu mempengaruhi 

jalannya perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu maksimalisasi nilai 

perusahaan, hal ini disebabkan adanya kontrol yang mereka miliki (Wahyudi & 

Pawestri, 2006). Konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dan 

manajemen dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang 

dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang terkait tersebut. Kepemilikan 

manajemen kemudian dipandang sebagai salah satu mekanisme pengawasan yang 

tepat untuk mengurangi konflik keagenan antara pemegang saham dan 

manajemen. Menurut Boediono (2005) kepemilikan manajemen adalah jumlah 

kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan 

yang dikelola. Kinerja manajemen yang mempunyai kepemilikan saham 

perusahaan tentu akan berbeda dengan manajemen yang tidak mempunyai 

kepemilikan saham perusahaan. Manajemen  yang sekaligus sebagai pemegang 

saham pasti akan berusaha meningkatkan nilai perusahaan karena dengan 
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meningkatnya nilai perusahaan maka nilai kekayaannya sebagai pemegang saham 

akan meningkat pula. 

 Adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan akan mendorong 

peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Shleifer 

dan Vishny (1986) dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) menyatakan bahwa 

kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif 

untuk memonitor sehingga kepemilikan institusional mempunyai arti penting 

dalam memonitor tindakan manajemen dalam mengelola perusahaan. Perusahaan 

dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya 

dalam memonitor perilaku manajemen dalam perusahaan secara efektif yang pada 

akhirnya akan dapat meningkatkan nilai perusahaan.   

 Menurut Bodie et al. (2006:9) adanya dewan komisaris dalam sebuah 

perusahaan juga merupakan alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi 

masalah keagenan. Efektivitas dewan komisaris dalam menyeimbangkan kekuatan 

manajemen tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat indepedensi dari dewan 

komisaris tersebut (Mizruchi, 1983 dalam Lorsch, 1989 dalam Zahra & Pearce, 

1989 dalam Wardhani, 2006). Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan 

perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen dan mencegah konsentrasi 

pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen (Mulyadi, 2002:184). 

Dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan akan dipandang lebih baik 

karena akan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan dengan 

lebih objektif sehingga mampu mengawasi pengelolaan perusahaan oleh 
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manajemen dan mencegah konsentrasi pengendalian yang terlalu banyak oleh 

manajemen dengan lebih efektif. 

 Penelitian tentang nilai perusahaan diantaranya adalah penelitian dari 

Nurlela dan Islahuddin (2008). Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa 

Corporate Social Responsibility dan prosentase kepemilikan manajemen secara 

simultan bepengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Secara parsial Corporate 

Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Tetapi, 

kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

 Vergalli dan Poddi (2009) dalam  penelitiannya menyatakan bahwa 

Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Isshaq et al. (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ukuran dewan 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Tetapi, kepemilikan manajemen 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

 Rachmawati dan Triatmoko (2007) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa kepemilikan manajemen dan kepemilikan institusional berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Tetapi, dewan komisaris independen tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

 Hasil penelitian dari beberapa peneliti terdahulu menyebutkan hasil yang 

berbeda-beda, hal ini membuat peneliti ingin meneliti kembali pengaruh 

Corporate Social Responsibility, kepemilikan manajemen, kepemilikan 

institusional, dan dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan perusahaan manufaktur karena perusahaan  manufaktur 
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merupakan jumlah emiten terbesar yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI), hal 

ini menjadikan perusahaan manufaktur mendapatkan perhatian dan sorotan dari 

para pelaku pasar.  

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan 

Manajemen, Kepemilikan Institusional, dan Dewan Komisaris Independen 

Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia (BEI)”. 

 

1.2.  RUMUSAN MASALAH 

  Permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang ada 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap nilai 

perusahaan? 

2. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajemen terhadap nilai 

perusahaan? 

3. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai 

perusahaan? 

4. Apakah terdapat pengaruh dewan komisaris independen terhadap nilai 

perusahaan? 

5. Apakah terdapat pengaruh Corporate Social Responsibility, kepemilikan 

manajemen, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen 

secara simultan terhadap nilai perusahaan? 
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1.3.  TUJUAN 

  Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh Corporate Social 

Responsibility terhadap nilai perusahaan. 

2. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kepemilikan 

manajemen terhadap nilai perusahaan. 

3. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kepemilikan 

institusional terhadap nilai perusahaan. 

4. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh dewan komisaris 

independen terhadap nilai perusahaan. 

5. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh Corporate Social 

Responsibility, kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, dan 

dewan komisaris independen secara simultan terhadap nilai perusahaan. 

 

1.4.  MANFAAT 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan di bidang akuntansi khususnya tentang nilai perusahaan. 

2. Manfaaat Praktek 

a. Bagi Penulis  

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis dalam 

menganalisis persoalan-persoalan penerapan teori yang diperoleh di 

bangku perkuliahan dengan praktek yang sebenarnya. 
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b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

perusahaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan terkait dengan 

tujuan perusahaan. 

c. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

pengambilan keputusan berinvestasi yang aman dan menguntungkan 

bagi investor dan calon investor. 

d. Bagi Civitas Akademika 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan 

tambahan informasi bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
 

2.1.  TEORI KEAGENAN 

 Teori keagenan menyebutkan bahwa perusahaan adalah tempat bagi 

hubungan kontrak yang terjadi antara manajemen, pemilik, kreditur, dan 

pemerintah (Harahap, 2002:486). Teori keagenan memiliki asumsi bahwa masing-

masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri 

sehingga menimbulkan konflik keagenan. Konflik keagenan di sini terjadi karena 

adanya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan yaitu antara pemegang saham 

dan pihak manajemen. 

  Eisenhardt (1989) dalam Ujiyanto dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa 

teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia, yaitu : 

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest). 

2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang 

(bounded rationality). 

3. Manusia selalu menghindari risiko (risk averse). 

 Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, manajemen sebagai 

manusia akan bertindak opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan 

pribadinya. Pemegang saham  termotivasi kontrak untuk mensejahterakan dirinya 

sedangkan manajemen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan 

ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, 

pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat  
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terutama karena pemegang saham tidak dapat memonitor aktivitas manajemen 

sehari-hari untuk memastikan bahwa manajemen bekerja sesuai dengan keinginan 

pemegang saham yaitu meningkatkan nilai perusahaan. 

 Menurut Bodie et al. (2006:9) terdapat beberapa alternatif yang dapat 

digunakan untuk mengatasi masalah keagenan antara lain yaitu,  mensejajarkan 

kepentingan manajemen dengan pemegang saham dengan mengikutsertakan 

manajemen untuk memiliki saham perusahaan tersebut, dengan adanya dewan 

komisaris, dan dengan adanya kepemilikan institusional sebagai monitoring agent. 

 

2.2.  TEORI LEGITIMASI 

Dowling dan Preffer (1975) dalam Ghozali dan Chariri (2007:411) 

menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis 

perilaku organisasi, mereka memberikan alasan yang logis tentang legitimasi 

organisasi dan mengatakan sebagai berikut : 

“Organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial 

yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam 

sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. 

Selama kedua sistem tersebut selaras, kita dapat melihat hal tersebut sebagai 

legitimasi perusahaan. Ketika ketidakselarasan aktual atau potensial terjadi 

diantara kedua sistem nilai tersebut, maka akan ada ancaman terhadap legitimasi 

perusahaan”. 

Perusahaan membutuhkan legitimasi dari masyarakat dalam 

memaksimalkan nilai perusahaan sehingga perusahaan cenderung menggunakan 
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kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan untuk 

membenarkan atau melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat yang 

dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatannya 

dalam memaksimalkan nilai perusahaan. 

 Corporate Social Responsibility dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan 

bagaimana seharusnya perusahaan merumuskan kebijakan agar memperoleh 

legitimasi dari masyarakat. Corporate Social Responsibility dapat dipandang 

sesuai dengan pemikiran teori legitimasi, dimana Corporate Social Responsibility 

dilakukan dengan pemikiran sebagai berikut : 

1. Memperoleh legitimasi dan menjaga perusahaan dari hal-hal yang tidak 

diinginkan. 

2. Menyamakan persepsi dan opini masyarakat bahwa kegiatan perusahaan 

telah sesuai dengan batasan, sehingga selanjutnya mengamankan posisi 

perusahaan. 

Dengan menerapkan Corporate Social Responsibility, diharapkan 

perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan nilai 

perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang menerapkan 

Corporate Social Responsibility mengharapkan akan direspon positif oleh para 

pelaku pasar yang dapat membentuk image positif bagi perusahaan yang akan 

berguna untuk meningkatkan nilai perusahaan. 
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2.3.  NILAI PERUSAHAAN 

 Perusahaan pada umumnya mempunyai dua tujuan utama yaitu 

maksimisasi keuntungan (profit) dan maksimisasi kemakmuran (wealth). 

Maksimisasi keuntungan atau memaksimalkan profit merupakan tujuan jangka 

pendek perusahaan karena hanya meliputi satu periode atau periode tertentu. 

Sedangkan, tujuan jangka panjang perusahaan adalah memaksimalkan nilai 

perusahaan yang berarti juga memaksimalkan kemakmuran atau kekayaan 

pemegang saham. Banyak perusahaan yang berpandangan bahwa apabila dapat 

memperoleh hasil sebanyak mungkin dan menekan biaya serendah mungkin maka 

dapat mencapai tujuan perusahaan. Hal ini adalah suatu pernyataan yang paling 

mudah dihayati dan mudah ditangkap dalam pengertian, tetapi sulit dilaksanakan. 

Menurut Indriyo (2002:5) ada beberapa kelemahan dalam konsep tersebut, yaitu : 

1. Pandangan Jangka Pendek 

 Sebenarnya persoalannya terletak pada pengertian profit atau laba. 

Laba dalam jangka pendek dapat berbeda dengan laba dalam jangka 

panjang. Apabila suatu perusahaan menjalankan usahanya dengan sebuah 

mesin tanpa pemeliharaan yang semestinya, maka perusahaan tersebut 

dapat menekan ongkos produksinya. Hal ini tentu saja akan dapat 

menaikkan laba pada saat itu. Akan tetapi sebenarnya penghematan 

semacam itu harus dibayarnya di masa depan dengan biaya yang tinggi 

karena mesin-mesin akan dengan cepat mengalami kerusakan yang cukup 

serius sebagai akibat dari dilupakannya atau ditiadakannya pemeliharaan 

terhadapnya. Oleh karena maksimisasi laba tidak berarti bahwa kita harus 
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melupakan pertimbangan jangka panjang dan hanya meningkatkan laba 

jangka pendek saja. 

2. Mengabaikan Unsur Waktu 

 Uang yang diterima sekarang adalah lebih berharga daripada uang 

yang diterima kemudian. Perusahaan harus mempertimbangkan unsur 

waktu dari penerimaan-penerimaan uang.  

3. Meninggalkan Aspek Sosial 

 Perusahaan sebenarnya tidaklah semata-mata hanya berusaha untuk 

memperoleh laba yang setinggi-tingginya. Beberapa perusahaan kadang-

kadang mengutamakan pada perkembangan penjualan yang pesat dan 

bersedia memperoleh laba yang tidak terlalu tinggi guna menciptakan 

stabilitas usaha dalam volume penjualan yang tinggi. Sementara 

perusahaan melaksanakan diversifikasi usahanya dalam berbagai produk 

dan berbagai pasar sehingga dapat memperkuat perusahaan, meskipun 

untuk keperluan itu perusahaan dalam jangka pendek harus mengurangi 

jumlah laba yang diperoleh perusahaan lain kadang-kadang juga bersedia 

menggunakan sebagian dari laba yang diperolehnya untuk keperluan 

sosial. Oleh karena itu, jelas bahwa faktor-faktor bukan laba tetap 

mempengaruhi keputusan manajer perusahaan. 

 Weston dan Copeland (1994:10) menganalogikan nilai perusahaan dengan 

manajemen keuangan yang menyatakan tugas dari manajemen keuangan adalah 

memaksimalkan nilai perusahaan. Memaksimalkan nilai bermakna lebih luas 

daripada memaksimalkan laba. Hal ini didukung oleh beberapa alasan yaitu : 
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1. Memaksimalkan nilai berarti mempertimbangkan pengaruh nilai waktu 

terhadap nilai uang. 

2. Memaksimalkan nilai perusahaan berarti mempertimbangkan berbagai 

risiko arus kas terhadap pendapatan perusahaan. 

3. Memaksimalkan nilai perusahaan berarti mempertimbangkan dan 

memperhatikan mutu dari arus kas dana yang datang yang mungkin akan 

beragam. 

 Memaksimalkan nilai perusahaan meliputi aspek yang lebih luas yang 

tidak tercakup di dalam memaksimalkan laba. Dalam hal ini terkandung aspek 

pertumbuhan, pengendalian risiko, peningkatan atau paling tidak stabilisasi harga 

saham dan pembagian dividen kepada para pemegang sebagai pedoman suatu 

perusahaan yang memaksimumkan kemakmuran. Menurut Indriyo (2002:12), 

aspek-aspek untuk memaksimalkan nilai perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Menghindari Risiko Yang Tinggi 

 Bila perusahaan sedang melaksanakan operasi yang berjangka 

panjang, maka harus dihindari tingkat risiko yang tinggi. Proyek-proyek 

yang memiliki kemungkinan laba yang tinggi tetapi mengandung risiko 

yang tinggi perlu dihindari. Menerima proyek-proyek yang tersebut dalam 

jangka panjang akan berarti bahwa suatu kegagalan dapat mematahkan 

kelangsungan hidup perusahaan. 

2. Membayar Dividen 

 Dividen adalah pembagian laba kepada para pemegang saham oleh 

perusahaan. Dividen harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan maupun 
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kebutuhan para pemegang saham. Pada saat perusahaan sedang mengalami 

pertumbuhan (growth) dividen kemungkinan kecil, agar kemungkinan 

perusahaan untuk menumpuk dana yang diperlukan pada saat 

pertumbuhan itu. Akan tetapi, pada saat perusahaan sudah berada pada 

masa maturity di mana pada saat itu penerimaaan yang diperoleh sudah 

cukup besar, sedangkan kebuutuhan pemupukan dana tidak begitu besar 

maka dividen yang dibayarkan dapat diperbesar. Dengan membayarkan 

dividen secara wajar, maka perusahaan dapat membentuk menarik para 

investor untuk mencari dividen dalam hal ini dapat membantu memelihara 

nilai perusahaan. 

3. Mengusahakan Pertumbuhan 

 Apabila perusahaan dapat mengembangkan penjualan atau market 

share, hal ini dapat berakibat terjadinya keselamatan usaha di dalam 

persaingan di pasar. Volume penjualan yang luas, stabil dan diversifikasi 

yang luas dapat menghindarkan perusahaan dari resesi dunia bisnis, 

perubahan preferensi konsumen maupun penurunan permintaan. Dari 

alasan-alasan tersebut maka perusahaan yang akan berusaha 

memaksimumkan kemakmuran harus secara terus-menerus mengusahakan 

pertumbuhan dari penjualan dan peghasilannya. 

4. Mempertahankan Tingginya Harga Pasar Saham 

 Harga saham di pasar adalah merupakan perhatian utama dari 

perhatian manajemen untuk memberikan kemakmuran kepada para 

pemegang saham atau pemilik perusahaan. Manajemen harus selalu 
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berusaha kearah itu untuk mendorong masyarakat agar bersedia 

menanamkan uangnya ke dalam perusahaan. Dengan pemilihan investasi 

yang tepat maka perusahaan akan mencerminkan petunjuk sebagai tempat 

penanaman modal yang bijaksana bagi masyarakat. Hal ini akan 

membantu mempertinggi nilai dari perusahaan. 

 Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar calon pembeli 

apabila perusahaan tersebut dijual (Husnan & Pudjiastuti, 2004:4). Menurut Fama 

dalam Wahyudi dan Pawestri (2006) nilai perusahaan tercermin dari harga pasar 

sahamnya, hal ini dikarenakan harga pasar saham mengandung harapan mengenai 

masa depan suatu perusahaan. Oleh karena itu, tujuan memaksimalkan nilai 

perusahaan dapat dilihat dari meningkatnya harga saham yang berarti juga 

meningkatnya kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham. Semakin 

tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan, sebaliknya jika harga 

saham turun maka nilai perusahaan juga akan turun.  Nilai saham yang tinggi 

menjadi harapan pemegang saham, sebab dengan nilai saham yang tinggi 

menggambarkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. Tingginya nilai 

perusahaan inilah yang menjadi keinginan para pemilik perusahaan karena dengan 

nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi.  

Menurut Weston and Copeland (1994:225) ukuran yang digunakan dalam 

mengukur nilai perusahaan adalah rasio penilaian. Rasio penilaian merupakan 

ukuran prestasi perusahaan yang penting karena rasio tersebut berkaitan langsung 

dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham. 

Rasio penilaian tersebut adalah market value ratio yang terdiri dari 2 macam rasio 
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yaitu market to book value ratio atau yang sering disebut price to book value ratio 

dan price earning ratio. Price to book value ratio adalah suatu rasio yang 

menunjukkan hubungan antara harga pasar saham perusahaan dengan nilai buku 

perusahaan sedangkan price earning ratio adalah rasio harga per lembar saham 

terhadap laba per lembar saham.  

Nilai perusahaan dalam penelitian ini diproksi dengan price to book 

value ratio (PBV) karena price to book value ratio merupakan rasio yang 

representative untuk melihat penciptaan nilai perusahaan. Price to book value 

ratio mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan 

organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh (Brigham, 

1999: 92). Price to book value ratio adalah suatu rasio yang menunjukkan 

hubungan antara harga pasar saham perusahaan dengan nilai buku perusahaan. 

Harga pasar saham merupakan reaksi pasar terhadap keseluruhan kondisi 

perusahaan yang tercermin dalam bentuk harga saham sedangkan nilai buku 

digunakan untuk memperkirakan batas bawah harga saham sebagai batas aman 

untuk mengukur nilai perusahaan. Suatu perusahaan yang sehat dengan 

manajemen dan organisasi yang kuat dan berfungsi secara efisien akan memiliki 

harga pasar saham yang lebih tinggi daripada nilai bukunya. 

 

2.4.  CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 

Menurut The World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD), Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial 

perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi 

bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para 
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karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun 

masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang 

bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan. 

 Faktor-faktor sosial seperti pencemaran lingkungan, jaminan keamanan 

produk dan keselamatan kerja menjadi semakin penting untuk dipertimbangkan 

perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan semua pengaruh terhadap 

kebijakan dan kegiatannya terhadap masyarakat luas sebagai suatu unit ekonomi 

yang kegiatannya mempunyai dampak yang nyata. Fluktuasi di semua tingkat 

kegiatan bisnis dan perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi pasar 

keuangan (financial markets) merupakan aspek penting dari lingkungan luar. Jika 

perusahaan ingin mampu terus bertahan hidup, maka sesungguhnya diperlukan 

Corporate Social Responsibility dalam mencapai maksimisasi nilai perusahaan. 

(Weston & Copeland, 1994:9).  

 Ada beberapa argumen yang mendasari perusahaan setuju dengan 

Corporate Social Responsibility dan tidak setuju dengan Corporate Social 

Responsibility. Menurut Belkaoui dalam Harahap (2005:361) alasan yang setuju 

agar perusahaan memiliki etika dan Corporate Social Responsibility adalah 

sebagai berikut : 

1. Keterlibatan sosial merupakan respon terhadap keinginan dan harapan 

masyarakat terhadap perusahaan dalam jangka panjang dan hal ini akan 

menguntungkan perusahaan. 

2. Keterlibatan sosial akan mempengaruhi perbaikan lingkungan masyarakat 

yang mungkin akan menurunkan biaya produksi. 
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3. Meningkatkan nama baik perusahaan yang akan menimbulkan simpati 

langganan, karyawan dan investor. 

4. Sesuai dengan keinginan para pemegang saham, dalam hal ini publik. 

5. Membantu kepentingan nasional seperti, konversi alam, pemeliharaan 

barang seni budaya, peningkatan pendidikan, dan lapangan pekerjaan.  

 Sedangkan alasan yang tidak setuju perusahaan memiliki etika dan 

Corporate Social Responsibility menurut Belkaoui dalam Harahap (2005:362) 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengalihkan perhatian perusahaan dari tujuan utamanya yaitu mencari 

laba. 

2. Keterlibatan sosial membutuhkan dana dan tenaga yang cukup besar yang 

tidak dapat dipenuhi oleh dana yang terbatas. 

3. Keterlibatan pada kegiatan sosial yang demikian kompleks memerlukan 

tenaga dan para ahli yang belum tentu dimiliki perusahaan. 

 Pengungkapan informasi Corporate Social Responsibility  juga merupakan 

salah satu cara untuk membangun dan mempertahankan nilai perusahaan serta 

kontribusi perusahaan di sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan dimana Corporate 

Social Responsibility merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip 

dasar yang dikenal dengan istilah triple bottom lines yaitu ekonomi, sosial, dan 

lingkungan (Nurlela & Islahuddin, 2008). Keberlanjutan perusahaan hanya akan 

terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial dan 

lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar di 

berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang 
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dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan 

hidupnya. Citra perusahaan yang buruk dan sering di munculkan di media masa 

jelas tidak mendukung kelancaran operasi perusahaan terhadap upaya peningkatan 

produktivitas dan keuntungan perusahaan. Dengan menerapkan Corporate Social 

Responsibility diharapkan perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan 

memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang. 

 Seiring dengan perkembangan Corporate Social Responsibility, Corporate 

Social Responsibility bukan lagi sekedar program amal atau charity yang tak 

berbekas melainkan telah menjadi pedoman untuk menciptakan profit dalam 

jangka panjang yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Karena itu, hendaknya 

kegiatan sosial yang dijalankan harus berhubungan dengan kepentingan 

perusahaan dan harus mendukung inti bisnis perusahaan atau core business 

perusahaan. Philip Kotler dalam Ekaputra (2009), mengungkapkan beberapa 

alasan tentang perlunya perusahaan melakukan tanggung jawab sosial. 

Disebutkannya, Corporate Social Responsibility bisa membangun positioning 

merek, mendongkrak penjualan, memperluas pangsa pasar, meningkatkan 

loyalitas karyawan, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan daya tarik 

perusahaan di mata investor.  

 Belkaoui (2006:349) mengemukakan tujuan dari Corporate Social 

Responsibility  adalah : 

1. Untuk meningkatkan citra perusahaan dan mempertahankannya atas dasar 

asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik. 
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2. Untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya 

kontrak sosial diantara organisasi dan masyarakat. Keberadaaan kontrak 

sosial ini menuntut dibebaskannya akuntabilitas sosial. 

3. Corporate Social Responsibility secara efektif adalah perpanjangan dari 

pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberikan 

informasi kepada investor. 

 Praktik Corporate Social Responsibility akan memberi dampak positif 

bagi perusahaan yang akan memberikan manfaat bagi perusahaan. Menurut 

Untung (2008:6) manfaat Corporate Social Responsibility bagi perusahaan antara 

lain adalah, mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek 

perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko 

bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha, 

membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya misalnya terkait 

dampak pembuangan limbah, memperbaiki hubungan dengan stakeholders, 

meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan, dan peluang mendapatkan 

penghargaan. 

 Corporate Social Responsibility sangat perlu dilakukan bagi perusahaan 

dalam memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangan 

perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan yang menerapkan Corporate 

Social Responsibility akan direspon positif oleh para pelaku pasar karena 

Corporate Social Responsibillity dapat membentuk image positif tentang 

perusahaan yang akan meningkatkan nilai perusahaan. 
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 Di Indonesia tanggung jawab sosial tentang kesadaran akan perlunya 

menjaga lingkungan telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 

74 Nomor 40 Tahun 2007, dimana perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di 

bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung 

jawab sosila dan lingkungan. Bunyi Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (PT) yang mewajibkan Corporate Social Responsibillity  bagi 

Perseroan Terbatas (Untung, 2008:15) adalah: 

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan 

2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebgaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggap dan diperhitungkan 

sebagai biaya perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan 

memperhatikan kepatutan dan kewajaran 

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan 

diatur dengan peraturan pemerintah 

 Corporate Social Responsibillity saat ini masih merupakan voluntary 

disclosure (pengungkapan sukarela) yang belum ada standar jelas tentang bentuk 

dan isi dari pelaporan Corporate Social Responsibillity sehingga elemen yang 

diungkapkan dalam laporan Corporate Social Responsibillity masih menggunakan 
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kebijakan masing-masing perusahaan sehingga dalam penelitian ini menggunakan 

item pengungkapan Corporate Social Responsibility dari Glouter dalam Utomo 

(2000) dalam Nurlela (2008) yang meliputi tema kemasyarakatan, 

ketenagakerjaan, produk dan konsumen, dan lingkungan hidup dengan uraian 

tema sebagai berikut : 

1. Kemasyarakatan 

 Tema ini mencakup aktivitas kemasyarakatan yang diikuti oleh 

 perusahaan, misalnya aktivitas yang terkait dengan kesehatan, pendidikan 

 dan seni serta pengungkapan aktivitas kemasyarakatan lainnya.   

2. Ketenagakerjaan 

   Tema ini meliputi dampak aktivitas perusahaan pada orang-orang 

dalam  perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut meliputi: rekruitmen, 

program pelatihan, gaji dan tuntutan, mutasi dan promosi dan lainnya. 

3. Produk dan Konsumen 

 Tema ini melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa, antara 

lain kegunaan durability, pelayanan, kepuasan pelanggan, kejujuran dalam 

 iklan, kejelasan/kelengkapan isi pada kemasan, dan lainnya.  

4. Lingkungan Hidup 

 Tema ini meliputi aspek lingkungan dari proses produksi, yang 

meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis, 

pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan 

sumber daya alam dan konversi sumber daya alam. 
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2.5.  KEPEMILIKAN MANAJEMEN 

 Manajemen mempunyai posisi yang penting dalam sebuah perusahaan 

karena perusahaan dikelola oleh manajemen. Manajemen mempunyai tugas untuk 

mendapatkan dan mengoperasikan sumber-sumber daya sehingga dapat 

memaksimalkan nilai perusahaan. Beberapa aktivitas manajemen (Brigham & 

Houston, 2006:18), yaitu: 

1. Peramalan dan perencanaan 

 Manajemen harus mengkoordinasi proses perencanaan, artinya 

mereka harus berinteraksi dengan orang-orang dari departemen-

departemen lain ketika mereka memandang ke depan dan meletakkan 

rencana yang akan membentuk masa depan perusahaan. 

2. Keputusan-keputusan investasi dan pendanaan utama 

 Sebuah perusahaan yang sukses biasanya memiliki pertumbuhan 

penjualan yang pesat, yang membutuhkan investasi pada pabrik, 

peralatan,dan persediaannya. Manajemen harus menentukan tingkat 

pertumbuhan penjualan yang optimal, memutuskan aset spesifik apa yang 

harus diperoleh, dan kemudian memilih cara terbaik untuk mendanai aset-

aset tersebut. 

3. Koordinasi dan kontrol 

 Manajemen harus berinteraksi dengan karyawan-karyawan yang 

lain untuk memastikan bahwa perusahaan telah beroperasi seefesien 

mungkin. 
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4. Bertransaksi dengan pasar keuangan 

 Manajemen harus bertransaksi dengan pasar uang dan modal 

karena setia perusahaan mempenagruhi dan dipengaruhi oleh pasar 

keuangan umum dimana modal dihimpun, dimana sekuritas perusahaan 

diperdagangkan dan dimana para investor mendapatkan dan kehilangan 

uang. 

5. Manajemen risiko 

 Seluruh bisnis menghadapi risiko, termasuk bencana alam seperti 

kebakaran dan banjir, ketidakpastian dalam komoditas dan pasar sekuritas, 

tingkat suku bunga yang naik turun, serta kurs mata uang asing yang 

fluktuatif. Namun, kebanyakan risiko di atas dapat dikurangi dengan 

membeli asuransi. Manajemen bertanggung jawab untuk program 

manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan, termasuk 

mengidentifikasikan risiko-risiko yang sebaiknya dikelola dan kemudian 

mengelola mereka dengan cara yang paling efisien. 

Peranan manajemen sangat penting dalam meningkatkan nilai perusahaan, 

dengan meningkatnya nilai perusahaan maka akan meningkatkan kemakmuran 

pemilik perusahaan atau pemegang saham. Suatu ancaman bagi perusahaan 

apabila manajemen bertindak untuk kepentingannya sendiri bukan untuk 

kepentingan perusahaan. Adanya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan dapat 

menimbulkan konflik keagenan (Rachmawati & Triatmoko, 2006). Konflik 

tersebut muncul sebagai akibat perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak 
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sehingga dengan adanya konflik keagenan antara pemegang saham dan 

manajemen akan menyebabkan penurunan nilai perusahaan.  

 Jensen dan Meckling (1976) dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) juga 

menyatakan bahwa untuk meminimalkan konflik keagenan dapat dilakukan 

dengan meningkatkan kepemilikan manajemen di dalam perusahaan. Kepemilikan 

manajemen dipandang sebagai salah satu mekanisme pengawasan yang tepat 

untuk mengurangi konflik keagenan karena kepemilikan manajemen membantu 

menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham.  

 Kepemilikan manajemen adalah situasi dimana manajemen memiliki 

saham perusahaan atau dengan kata lain sebagai pemegang saham perusahaan. 

Semakin besar kepemilikan manjemen dalam perusahaan maka manajemen akan 

cenderung untuk berusaha untuk meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan 

pemegang saham dan untuk kepentingannya sendiri. Kinerja manajemen yang 

mempunyai kepemilikan saham perusahaan tentu akan berbeda dengan 

manajemen yang tidak mempunyai kepemilikan saham perusahaan. Manajemen  

yang sekaligus sebagai pemegang saham pasti akan berusaha mencapai tujuan 

perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan. 

 

2.6.  KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL 

 Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki 

oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan 

kepemilikan institusi lain) yang memiliki kepemilikan saham diatas 5% (Tarjo, 

2008). Kepemilikan saham yang besar (lebih dari 5%) dari segi nilai ekonomisnya 
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memiliki insentif untuk memonitor manajemen sehingga kepemilikan institusional 

mempunyai arti penting dalam memonitor tindakan manajemen dalam mengelola 

perusahaan. Investor institusional memiliki kekuatan untuk menerapkan pengaruh 

yang cukup besar atas operasi sebagian besar perusahaan. Menurut Brigham and 

Houston (2006:29) investor institusional dapat berbicara dengan manajemen 

perusahaan dan membuat saran mengenai bagaimana bisnis tersebut sebaiknya 

dijalankan. Investor institusional sebagai pemilik perusahaan tentu akan 

menjalankan fungsi monitoringnya dengan baik dalam meningkatkan  kinerja 

manajemen yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan.  

 Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan 

kemampuannya untuk memonitor manajemen secara efektif. Semakin besar 

kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan 

dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan 

yang dilakukan oleh manajemen. Kepemilikan institusional juga dipandang 

sebagai salah satu mekanisme pengawasan yang tepat untuk mengurangi konflik 

keagenan antara pemegang saham dan manajemen (Jensen & Meckling, 1997).  

 Kepemilikan institusional oleh beberapa peneliti dipercaya mampu 

mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja 

perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai 

perusahaan, hal ini disebabkan adanya kontrol yang mereka miliki. Tujuan utama 

perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan 

kemakmuran para pemilik atau pemegang saham, dengan adanya kepemilikan 
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institusional yang mampu memonitor tindakan manajemen dalam pengelolaan 

perusahaan secara lebih efektif maka akan dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

 

2.7.  DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN 

 Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang 

saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang 

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak 

semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan 

Governance, 2004). Menurut Yustiavandana dan Surya (2006:135) komisaris 

independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, 

pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan 

langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu 

perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan.  

 Adanya komisaris independen tidak terlepas dari keberadaan komisaris 

pada umumya. Komisaris merupakan organ yang mengawasi kebijaksanaan 

direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi. 

Keberadaan komisaris independen baru muncul setelah terbitnya Surat Edaran 

Bapepam Nomor: SE03/PM/2000 dan Peraturan Pencatatan Efek Nomor 

339/BEJ/07-2001 tgl 21 Juli 2001.  Menurut ketentuan tersebut perusahaan publik 

yang tercatat di bursa wajib memiliki beberapa anggota dewan komisaris   yang 

memenuhi kualifikasi sebagai komisaris independen. Penelitian Besley (1996) 

dalam Rachmawati dan Triatmoko (2007) menyimpulkan bahwa komposisi 



32 

 

dewan komisaris dari luar lebih dapat untuk mengurangi kecurangan pelaporan 

keuangan. Komposisi individu yang bekerja sebagai anggota dewan komisaris 

merupakan hal yang penting dalam memonitor aktivitas manajemen secara efektif. 

Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh 

manajemen dan mencegah konsentrasi pengendalian yang terlalu banyak di tangan 

manajemen (Mulyadi, 2002:184). Dewan komisaris yang berasal dari luar 

perusahaan akan dipandang lebih baik, karena pihak luar perusahaan akan 

menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan dengan lebih objektif 

dibanding perusahaan yang memiliki susunan dewan komisaris yang hanya 

berasal dari dalam perusahaan. Efektivitas dewan komisaris dalam 

menyeimbangkan kekuatan manajemen tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat 

indepedensi dari dewan komisaris tersebut (Mizruchi, 1983 dalam Lorsch, 1989 

dalam Zahra & Pearce, 1989 dalam Wardhani, 2006). 

 Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral 

terhadap segala kebijakan yang dibuat direksi. Peraturan bursa efek  mewajibkan 

perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memiliki 

komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota dewan 

komisaris yang dapat dipilih dahulu melalui Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). 

 Perusahaan publik yang tercatat di bursa efek wajib memiliki beberapa 

anggota dewan komisaris   yang memenuhi kualifikasi sebagai komisaris 

independen. Menurut Yustiavandana dan Surya (2006:136) kriteria persyaratan 

seseorang menduduki jabatan komisaris independen adalah sebagai berikut: 
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1. Kriteria komisaris independen menurut Forum For Corporate Governance 

in Indonesia (FCGI), yaitu : 

a. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen. 

b. Komisaris independen bukan merupakan pemegnag saham 

mayoritas, atau seorang pejabat atau dengan cara lain yang 

berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan 

pemegang saham mayoritas dari perusahaan. 

c. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak 

dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh 

perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha 

dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris 

setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu. 

d. Komisaris independen bukan merupakan  penasihat professional 

perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan 

perusahaan tersebut. 

e. Komisaris independen bukan merupakan pemasok atau pelanggan 

yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan 

lainnya yang satu kelompok, atua dengan cara lain berhubungan 

secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau 

pelanggan tersebut. 

f. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan 

perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain 

sebagai komisaris perusahaan tersebut. 
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g. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan 

bisnis apa pun atau hubungan lainnya yang dapat,atau secara wajar 

dapat dianggap sebgai campur tangan secara material dengan 

kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi 

kepentingan yang menguntungkan perusahaan.  

2. Kriteria komisaris independen menurut keputusan direksi PT Bursa Efek 

Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 Jakarta tanggal 19 Juli 2004, yaitu: 

a. Jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh 

anggota dewan komisaris. 

b. Komisaris independen tidak mempunyai saham baik langsung 

maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan public. 

c. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan 

emiten atau pemegang saham mayoritas atau pemegang saham 

utama dari perusahaan tercatat yang bersangkutan. 

d. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan 

direktur dan/atau komisaris lainnya dari perusahaan tercatat yang 

bersangkutan. 

e. Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada 

perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat 

yang bersangkutan atau hubungan usaha baik langsung maupun 

tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan 

tercatat. 
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f. Komisaris independen harus berasal dari luar emiten atau 

perusahaan public. 

g. Komisaris independen harus mengerti peraturan perudang-

undangan di bidang pasar modal. 

h. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham 

minoritas yang bukan pemegang saham pengendali dalam Rapat 

Umum pemegang Saham (RUPS). 

 Komisaris independen memiliki peranan menjamin pelaksanaan strategi 

perusahaan, mengawasi manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan, 

serta terlaksananya akuntabillitas. Pada intinya komisaris independen merupakan 

suatu mekanisme independen untuk mengawasi dan memberikan petunjuk dan 

arahan pada pengelola perusahaan. 

 Menurut Yustiavandana dan Surya (2006:138) Komisaris independen 

bersama dewan komisaris memiliki tugas-tugas utama meliputi : 

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana 

kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, 

menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja 

perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan 

penjualan asset. Tugas ini terkait dengan peran dan tanggung jawab, serta 

mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan 

manajemen. 
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2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan 

penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses 

pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil. 

3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat 

manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, 

termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi 

perusahaan. Tugas ini untuk memberikan perlindungan hak-hak para 

pemegang saham. 

4. Memonitor pelaksanaan governance dan mengadakan perubahan di mana 

perlu. Komisaris independen harus melaksanakan transparasi dan 

pertanggungjawaban atas hal ini. 

5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam 

perusahaan (OECD Principles of Corporate Governance). Proses 

keterbukaan ini untuk menjamin tersedianya informasi yang tepat waktu 

dan jelas. 

Dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan akan dipandang lebih 

baik, karena pihak luar perusahaan akan menetapkan kebijakan yang berkaitan 

dengan perusahaan dengan lebih objektif. Efektivitas dewan komisaris dalam 

menyeimbangkan kekuatan manajemen tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat 

indepedensi dari dewan komisaris tersebut karena dengan adanya dewan 

komisaris independen yang melakukan pengawasan atau monitoring  yang lebih 

efektif terhadap kebijakan yang dibuat pihak manajemen dalam mengelola 

perusahaan akan dapat mencegah konsentrasi pengendalian yang terlalu banyak di 
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tangan manajemen. Selain itu,dewan komisaris independen juga memberikan 

nasihat, memberikan arahan dalam pencapaian target-target rencana bisnis yang 

dilakukan pihak manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu 

meningkatkan nilai perusahaan.  

 

2.8.  PENELITIAN TERDAHULU 

 Studi empiris mengenai nilai perusahaan telah banyak dilakukan oleh 

peneliti baik dari dalam maupun dari luar negeri, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Andri 

Rachmawati 

dan Hanung 

Triatmoko  

Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi 

Kualitas Laba Dan 

Nilai Perusahaan 

Kepemilikan manajemen dan 

kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Tetapi, 

dewan komisaris independen 

tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

2 Dian Wahyu 

Anita 

Pengaruh Corporate 

Social Responsibility 

Disclosure Dan 

Institutional Ownership 

Terhadap Firm Value 

(Studi Empiris Pada 

Perusahaan Konstruksi, 

Property Dan Real 

Estate Di BEI Tahun 

2005-2007) 

Corporate Social 

Responsibility dan 

kepemilikan institusional 

secara simultan berpengaruh 

positif  terhadap nilai 

perusahaan. Secara parsial, 

Corporate Social 

Responsibility berpengaruh 

positif terhadap nilai 

perusahaan. Tetapi, 
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kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

3 Farshid 

Navissi and 

Vic Naiker 

Institutional Ownership 

And 

Corporate Value 

Kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan.  

4 Tendi 

Haruman 

Pengaruh Keputusan 

Keuangan Dan 

Kepemilikan 

Institusional Terhadap 

Nilai Perusahaan (Studi 

Kasus Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Listing Di BEJ) 

Kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

5 Hamonangan 

Siallagan dan  

Mas’ud 

Machfoedz 

Mekanisme Corporate 

Governance, Kualitas 

Laba Dan Nilai 

Perusahaan 

Kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif terhadap 

nilai perusahaan. Dewan 

komisaris berpengaruh positif 

dengan nilai perusahaan. 

6 Rika Nurlela 

dan 

Islahuddin 

Pengaruh Corporate 

Social Responsibility 

Terhadap Nilai 

Perusahaan Dengan 

Prosentase Kepemilikan 

Manajemen Sebagai 

Variabel Moderating 

Corporate Social 

Responsibility dan 

kepemilikan manajemen 

secara simultan berpengaruh 

positif  terhadap nilai 

perusahaan. Secara parsial, 

Corporate Social 

Responsibility tidak 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Tetapi, 

kepemilikan manajemen 
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berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan 

7 Sergio 

Vergalli and 

Laura Poddi 

Does Corporate Social 

Responsibility Affect 

The Perfomance of  

Firms?  

Corporate Social 

Responsibility berpengaruh 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

8 Untung 

Wahyudi dan 

Hartini 

Prasetyaning 

Pawestri  

Implikasi Struktur 

Kepemilikan  

Terhadap Nilai 

Perusahaan: Dengan 

Keputusan Keuangan 

Sebagai Variabel 

Intervening 

Kepemilikan manajemen 

berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Tetapi, 

kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

9 Zangina 

Isshaq and 

Godfred A. 

Bokpin 

Corporate Governance, 

Ownership 

Structure, Cash 

Holdings, And 

Firm Value On The 

Ghana 

Stock Exchange 

Ukuran dewan berpengaruh 

positif terhadap nilai 

perusahaan. Tetapi, 

kepemilikan manajemen tidak 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  

Sumber: Jurnal penelitian, tahun 2006-2009 

 

2.9.  KERANGKA BERPIKIR 

 Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan. Tujuan memaksimalkan nilai perusahaan dapat diartikan dengan 

memakmurkan pemilik perusahaan atau pemegang saham yang berarti bahwa 

pemilik perusahaan atau pemegang saham akan makmur jika kekayaannya 

meningkat. Meningkatnya kekayaan pemegang saham dapat dilihat dari 
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meningkatnya harga saham yang berarti juga meningkatnya nilai perusahaan. 

 Menurut Fama dalam Wahyudi dan Pawestri (2006) nilai perusahaan 

tercermin dari harga pasar sahamnya, hal tersebut disebabkan karena harga pasar 

saham mengandung harapan mengenai masa depan suatu perusahaan. Harga pasar 

saham adalah harga terjadi dari proses tawar-menawar di pasar saham dan nilai ini 

hanya akan terjadi jika saham perusahaan diperdagangkan di pasar saham.  

 Meningkatnya nilai perusahaan dapat dilihat dari meningkatnya harga 

saham karena harga saham merupakan indikator dari nilai perusahaan. Semakin 

tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan, sebaliknya jika harga 

saham turun maka nilai perusahaan juga akan turun. Nilai saham yang tinggi 

menjadi harapan pemegang saham sebab nilai saham yang tinggi menggambarkan 

keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. Meningkatnya nilai perusahaan 

inilah yang menjadi keinginan para pemilik perusahaan karena dengan nilai yang 

tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. 

 Meningkatnya nilai perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara 

lain adalah kondisi perusahaan, image atau citra perusahaan, tingkat suku bunga, 

kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, dan inflasi. Perusahaan perlu 

memperhatikan faktor-faktor tersebut dalam upaya mencapai tujuan perusahaan 

yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. 

 Corporate Social Responsibility merupakan salah satu cara untuk 

membangun dan mempertahankan nilai perusahaan, dimana Corporate Social 

Responsibility merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar 

yang dikenal dengan istilah triple bottom lines yaitu di sisi ekonomi, sosial, dan 
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lingkungan (Nurlela & Islahuddin, 2008). Keberlanjutan perusahaan hanya akan 

terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial dan 

lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar di 

berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang 

dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan 

hidupnya. Citra perusahaan yang buruk dan sering di munculkan di media masa 

jelas tidak mendukung kelancaran operasi perusahaan terhadap upaya peningkatan 

produktivitas dan keuntungan perusahaan. Dengan menerapkan Corporate Social 

Responsibility diharapkan perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan 

dapat memaksimalkan nilai perusahaan. 

 Philip Kotler dalam Ekaputra (2009) mengungkapkan beberapa alasan 

tentang perlunya perusahaan melakukan Corporate Social Responsibility. 

Disebutkannya, Corporate Social Responsibility bisa membangun positioning 

merek, mendongkrak penjualan, memperluas pangsa pasar, meningkatkan 

loyalitas karyawan, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan daya tarik 

perusahaan di mata investor. 

 Corporate Social Responsibility sangat perlu dilakukan bagi perusahaan 

dalam memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan nilai perusahaan. Hal ini 

Mengindikasikan bahwa perusahaan yang menerapkan Corporate Social 

Responsibility akan direspon positif oleh para pelaku pasar karena Corporate 

Social Responsibillity dapat membentuk image positif tentang perusahaan yang 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. 
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 Anita (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Corporate Social 

Responsibility Disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Tetapi, 

Nurlela dan Islahuddin (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Corporate 

Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

 Peranan manajemen sangat penting dalam meningkatkan nilai perusahaan, 

dengan meningkatnya nilai perusahaan maka akan meningkatkan kemakmuran 

pemilik perusahaan atau pemegang saham. Suatu ancaman bagi perusahaan 

apabila manajemen bertindak untuk kepentingannya sendiri bukan untuk 

kepentingan perusahaan. Adanya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan dapat 

menimbulkan konflik keagenan (Rachmawati & Triatmoko, 2006). Konflik 

tersebut muncul sebagai akibat perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak 

sehingga dengan adanya konflik keagenan antara pemegang saham dan 

manajemen akan menyebabkan penurunan nilai perusahaan.  

 Jensen dan Meckling (1976) dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) juga 

menyatakan bahwa untuk meminimalkan konflik keagenan dapat dilakukan 

dengan meningkatkan kepemilikan manajemen di dalam perusahaan. Kepemilikan 

manajemen dipandang sebagai salah satu mekanisme pengawasan yang tepat 

untuk mengurangi konflik keagenan karena kepemilikan manajemen membantu 

menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Semakin besar 

kepemilikan manjemen dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung 

untuk berusaha untuk meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang 

saham dan untuk kepentingannya sendiri. Kinerja manajemen yang mempunyai 

kepemilikan saham perusahaan tentu akan berbeda dengan manajemen yang tidak 
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mempunyai kepemilikan saham perusahaan. Manajemen  yang sekaligus sebagai 

pemegang saham pasti akan berusaha mencapai tujuan perusahaan yaitu 

meningkatkan nilai perusahaan. 

 Wahyudi dan Pawestri (2006) mengungkapkan bahwa kepemilikan 

manajemen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Rachmawati dan 

Triatmoko (2007) dan Nurlela dan Islahuddin (2008) dalam penelitiannya juga 

mengungkapkan bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Tetapi, Siallagan dan Machfoedz (2006) menyatakan bahwa 

kepemilikan manajemen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Haruman 

(2008) juga menyatakan kepemilikan manajemen berpengaruh negatif terhadap 

nilai perusahaan.  

 Kepemilikan institusional juga dipandang sebagai salah satu mekanisme 

pengawasan yang tepat untuk mengurangi konflik keagenan antara pemegang 

saham dan manajemen (Jensen & Meckling, 1997). Shleifer dan Vishny (1986) 

dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) menyatakan bahwa kepemilikan saham 

yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. 

Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan 

kemampuannya untuk memonitor manajemen secara efektif karena semakin besar 

kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan 

dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan 

yang dilakukan oleh manajemen. Dengan adanya kepemilikan institusional akan 

meningkatkan kinerja manajemen sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan 



44 

 

karena investor institusional memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan 

manajemen lebih baik dibandingkan investor individual.  

 Rachmawati dan Triatmoko (2007) dalam penelitiannya mengungkapkan 

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Tetapi, Haruman (2007) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Anita (2007) dalam penelitiannya juga 

mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  

 Menurut Bodie et al. (2006:9) adanya dewan komisaris dalam sebuah 

perusahaan juga merupakan alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi 

masalah keagenan. Efektivitas dewan komisaris dalam menyeimbangkan kekuatan 

manajemen tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat indepedensi dari dewan 

komisaris tersebut (Mizruchi, 1983 dalam Lorsch, 1989 dalam Zahra dan Pearce, 

1989 dalam Wardhani, 2006). Dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan 

akan dipandang lebih baik, karena pihak luar perusahaan akan menetapkan 

kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan dengan lebih objektif.  Adanya 

dewan komisaris independen yang melakukan pengawasan atau monitoring  yang 

lebih efektif terhadap kebijakan yang dibuat pihak manajemen dalam mengelola 

perusahaan akan dapat mencegah konsentrasi pengendalian yang terlalu banyak di 

tangan manajemen. Selain itu, dewan komisaris independen juga memberikan 

nasihat, memberikan arahan dalam pencapaian target-target rencana bisnis yang 

dilakukan pihak manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu 

meningkatkan nilai perusahaan.   
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 Siallagan dan Machfoedz (2006) dalam penelitiannya mengungkapkan  

bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Tetapi, Rachmawati dan Triatmoko (2007) dalam penelitiannya 

mengungkapkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

 Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraikan, gambar kerangka 

berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

3.  

4.  H1 (+) 

5. H2 (+) 

6.    H5 (+) 

7. H3 (+) 

8.  H4 (+) 

9.  

 
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir  

 

2.10.  HIPOTESIS PENELITIAN 

  Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

Nilai Perusahaan 

Corporate Social 
Responsibility 

Kepemilikan 
Manajemen 

Kepemilikan 
Institusional 

Dewan Komisaris 
Independen 
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H1 : Ada pengaruh positif Corporate Social Responsibility terhadap nilai 

 perusahaan. 

H2  :  Ada pengaruh positif kepemilikan manajemen terhadap nilai  perusahaan. 

H3   :   Ada pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. 

H4 : Ada pengaruh positif dewan komisaris independen terhadap nilai               

 perusahaan. 

H5 : Ada pengaruh positif Corporate Social Responsibility, kepemilikan 

 manajemen, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen 

 secara simultan terhadap nilai perusahaan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

3.1. POPULASI dan SAMPEL PENELITIAN 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006). Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang listing di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2006-2009. Pemilihan perusahaan yang tercatat 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) dikarenakan perusahaan tersebut memiliki 

kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. Pemilihan perusahaan manufaktur dikarenakan  perusahaan 

manufaktur merupakan jumlah emiten terbesar yang listing di Bursa Efek 

Indonesia (BEI).   

 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006). 

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam penentuan sampel. 

Metode purposive sampling adalah menentukan sampel dengan pertimbangan 

tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal (Arikunto, 

2006). Pemilihan sampel dengan metode purposive sampling ditujukan untuk 

mendapatkan sampel representative yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 

Kriteria sampel yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar secara berturut-turut di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2006-2009. 
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2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan per 31 

Desember yang lengkap secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2006-2009. 

3. Perusahaan manufaktur yang memiliki data yang lengkap terkait dengan 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu nilai perusahaan, 

Corporate Social Responsibility, kepemilikan manajemen, kepemilikan 

institusional, dan dewan komisaris independen. 

  Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditetapkan, dari 134 populasi 

terdapat 12 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel. Keterangannya adalah 

sebagai berikut :  

Tabel. 3.1 Prosedur Pemilihan Sampel Penelitian 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan  manufaktur yang terdaftar dan 

menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember 

secara berturut-turut di BEI tahun 2006-2009  

134 

Perusahaan dengan data tidak lengkap (120) 

Total perusahaan yang dijadikan sampel. 12 

Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2010 

Menurut kriteria di atas jumlah perusahaan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah  sebanyak 12 perusahaan per tahun pada periode 2006-2009 

sehingga didapat jumlah sampel sebanyak 12 x 4 periode = 48 unit analisis. 
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3.2. VARIABEL PENELITIAN 

 Variabel Penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2006). Penelitian ini menggunakan variabel 

dependen dan variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependennya 

adalah nilai perusahaan dan variabel independen adalah Corporate Social 

Responsibility, kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional,  dan dewan 

komisaris independen. 

 

3.2.1. VARIABEL DEPENDEN 

 Variabel dependen adalah variabel utama yang menjadi faktor yang 

berlaku dalam investigasi (Sekaran, 2006). Variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah : 

3.2.1.1. NILAI PERUSAHAAN (Y) 

Nilai perusahaan adalah harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli 

apabila perusahaan tersebut dijual (Husnan & Pudjiastuti, 2004:4). Nilai 

perusahaan diproksikan dengan menggunakan Price to Book Value (PBV). Price 

to Book Value adalah perbandingan antara harga saham perusahaan dengan nilai 

buku perusahaan.  Menurut Brigham and Houston (2006:112) pengukuran Price 

to Book Value adalah sebagai berikut :  

 Price to Book Value =        Harga Pasar Per Saham 
                         Nilai Buku Per Saham 
 
           Nilai Buku Per Saham =        Ekuitas Saham Biasa 
                    Jumlah Saham Yang Beredar       
 
 
 



50 

 

3.2.2.  VARIABEL INDEPENDEN 

   Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat 

secara positif ataupun negatif (Sekaran, 2006). Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah: 

3.2.2.1. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (X1) 

Menurut The World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD),  Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial 

perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi 

bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para 

karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun 

masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang 

bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan. 

 Perhitungan Corporate Social Responsibility dilakukan dengan menelusuri 

item-item pengungkapan Corporate Social Responsibility dengan menggunakan 

daftar pengungkapan (disclosure list) sebagai panduan, dan dari setiap item akan 

diberi skor untuk menghitung jumlah pengungkapannya. Skor untuk setiap item 

adalah 0,1, dan 2. Skor 0 (nol) diberikan jika perusahaan tidak mengungkapkan 

item pada daftar pengungkapan, skor 1 (satu) jika perusahaan mengungkapkan 

hanya secara narasi saja (kualitatif naratif), dan skor 2 (dua) diberikan jika 

perusahaan mengungkapkan item secara narasi yang dilengkapi dengan nilai uang, 

tabel, atau grafik (Nurdin & Cahyandito, 2006). Data variabel Corporate Social 

Responsibility (X1) yang diperoleh pada penelitian ini adalah data dengan skala 

ordinal, untuk dapat dianalisis secara benar dengan statistik maka data tersebut 
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ditransformasikan menjadi skala interval dengan menggunakan Methods of 

Successive Interval (MSI). 

 

3.2.2.2. KEPEMILIKAN MANAJEMEN (X2) 

  Kepemilikan manajemen adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Boediono, 

2005). Indikator kepemilikan manajemen pada penelitian ini ditunjukkan dengan 

besarnya persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari 

seluruh modal saham yang beredar dalam suatu perusahaan. Menurut Wahyudi 

dan Prawestri (2006) pengukuran kepemilikan manajemen adalah sebagai berikut: 

 

Kepemilikan Manajemen   =  Jumlah Saham Yang Dimiliki Pihak Manajemen 
            Total Jumlah Saham Yang Beredar 
 

3.2.2.3. KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL (X3) 

  Kepemilikan institusional menurut Tarjo (2008) merupakan saham 

perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, 

perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain) yang memiliki kepemilikan 

saham diatas 5%. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini ditunjukkan 

dengan besarnya persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi 

dari seluruh modal saham yang beredar dalam suatu perusahaan.  
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Menurut Rachmawati dan Triatmoko (2007) pengukuran kepemilikan 

institusional adalah sebagai berikut : 

Kepemilikan Institusional   =  Jumlah Saham Yang Dimiliki Investor Institusional 
        Total Jumlah Saham Yang Beredar 
 

3.2.2.4. DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN (X4) 

  Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang 

saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang 

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak 

semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan 

Governance, 2004). Dewan komisaris independen ditunjukkan dengan persentase 

jumlah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (independen) 

dari seluruh jumlah anggota dewan komisaris perusahaan. Menurut Rachmawati 

dan Triatmoko (2007) pengukuran kepemilikan institusional adalah sebagai 

berikut : 

 

Dewan Komisaris Independen  =  Jumlah Dewan Komisaris Independen  
                     Total Jumlah Komisaris 
 

3.3.     METODE PENGUMPULAN DATA 

3.3.1.  JENIS DAN SUMBER DATA 

  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti (Sekaran, 2006). Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan yang 
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dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2006-2009 yang 

diperoleh dari dari situs http://www.idx.co.id dan Pojok BEI Undip di Semarang. 

 
3.3.2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data 

dengan mencatat dan mengidentifikasi data yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mengambil data 

laporan keuangan, surat kabar, buku literatur, jurnal referensi dan sebagainya. 

 

3.4.  METODE ANALISIS DATA 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

statistik. Metode statistik digunakan karena proses pengumpulan data, penarikan 

kesimpulan dan pembuatan keputusan disusun secara sistematis. Fungsi statistik 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

3.4.1.  ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF 

 Analisis deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi 

tentang data sampel masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. 

Variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu variabel dependen (nilai perusahaan) 

dan variabel independen (Corporate Social Responsibility, kepemilikan 

manajemen, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen). Hasil 

analisis ini dapat dilihat nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, 

minimum. 
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3.4.2.  UJI PRASYARAT 

3.4.2.1. UJI NORMALITAS 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 

2006:110). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau 

mendekati  normal. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau 

tidak dapat dilakukan dengan melihat grafik normal plot maupun grafik 

histogram. Dasar pengambilan keputusannya adalah: 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi berdistribusi normal. 

2. Jika data menyebar jauh dintara garis diagonal dan/atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi tidak berdistribusi normal. 

 Pengujian model regresi yang berdistribusi normal dapat juga dilakukan 

Kolmogorov-Swirnov (K-S), yaitu dengan cara menentukan hipotesis pengujian. 

Jika probability value  > 0,05 maka Ho diterima (berdistribusi normal) dan jika 

probability value < 0,05 maka Ho ditolak (tidak berdistribusi normal). 

 

3.4.2.2. UJI LINIERITAS 

Uji linieritas bertujuan untuk melihat apakah spesifikasi model yang 

digunakan sudah benar atau tidak, dengan uji linieritas akan diperoleh informasi 

apakah model empiris sebaiknya linier, kuadrat, atau kubik (Ghozhali, 2006:115). 
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Pengujian linieritas dapat dilakukan dengan uji lagrange multiplier, dimana uji ini 

bertujuan untuk mendapatkan nilai c² atau (nxR²). Jika c² hitung > c² tabel maka 

hipotesis yang menyatakan model regresi linier ditolak dan jika c² hitung < c² 

tabel maka hipotesis yang menyatakan model regresi linier diterima. 

 

3.4.3.  UJI ASUMSI KLASIK 

 Sebelum model regresi digunakan dalam pengujian hipotesis, terlebih 

dahulu model regresi diuji dengan pengujian asumsi klasik untuk menghasikan 

model regresi yang baik. Tahap-tahap dalam pengujian asumsi klasik adalah 

sebagai berikut : 

3.4.3.1. UJI MULTIKOLINIERITAS  

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya kolerasi diantara variabel bebas (Ghozali, 2006:91). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel bebas. Jika 

diantara variabel bebas saling berkolerasi, maka variabel-variabel tersebut tidak 

orgonal atau tidak sama dengan nol. Untuk mengatasi masalah multikolinieritas 

dapat dilakukan dengan perbaikan, yaitu dengan menghilangkan salah satu 

variabel bebas yang mempunyai korelasi linier kuat, dengan transformasi variabel, 

atau dengan penambahan data observasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas  dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance 

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

(karena VIF = 1/tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan VIF > 10. 
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Jadi, koefisien antar variabel independen bebas dari multikolinieritas apabila nilai 

VIF  < 10 atau nilai tolerance > 0,10. 

 

3.4.3.2. UJI AUTOKOLERASI 

 Uji autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada peride t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2006:95). Model regresi yang baik 

adalah regresi bebas dari autokolerasi. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada 

problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual 

(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal 

ini sering ditemukan pada runtut waktu (time series) karena gangguan pada 

seseorang individu/ kelompok cenderung mempengaruhi gangguan pada 

individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Untuk mengatasi masalah 

autokorelasi  dapat dilakukan dengan menghilangkan salah satu variabel bebas 

yang mempunyai korelasi linier kuat, atau dengan transformasi variabel. 

 Untuk  mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Pengambilan keputusan ada tidaknya 

autokorelasi bisa didasarkan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Tabel Pengujian Autokorelasi 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 
Tidak ada autokorelasi positif 
 
Tidak ada autokorelasi positif 
 
Tidak ada korelasi negatif 

Tolak 
 
No decision 
 
Tolak 

0 < d < dl 
 
dl ≤ d ≤ du 
 
4 – dl < d < 4 
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Tidak ada korelasi negatif 
 
Tidak ada autokorelasi positif atau 
negatif 

 
No decision 
 
Tidak 
ditolak 

 
4 – du ≤ d ≤ 4 - dl 
 
du < d < 4 - du 

Sumber : Ghozali, 2006 

  Berdasarkan tabel pengujian autokotelasi dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

autokorelasi apabila nilai d adalah du <  d < 4 – du dengan batas du 1,76 atau  

1,76 < d < 2,24 (Ghozali, 2006:98). 

 

3.4.3.3. UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi 

tidak terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain (Ghozali, 2006:105). Jika varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk menghilangkan 

heteroskedastisitas dalam regresi dapat dilakukan dengan transformasi dalam 

bentuk regresi dengan cara membagi model regresi dengan salah satu variabel 

bebas yang digunakan dalam model tersebut serta dengan melakukan transformasi 

log. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat melihat dari 

grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan 

residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID 

dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X 
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adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di studentized. Dasar 

analisisnya adalah :  

1. Jika pola titik-titik pada grafik scatterplot tersebut membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang atau melebur kemudian menyempit) 

maka terjadi heterokedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, dapat juga dilakukan 

uji glejser yang mengusulkan untuk meregresi nilai absolute residual terhadap 

variabel independen. Jika tidak ada variabel independen yang signifikan secara 

statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolute residual maka model 

regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat dari 

probability signifikansi yang berada diatas tingkat kepercayaan 0,05.  

 

3.4.4. ANALISIS REGRESI BERGANDA 

 Penelitian ini diuji dengan menggunakan metode regresi berganda untuk 

mengetahui pengaruh variabel-variabel terkait dalam penelitian. Analisis regresi 

bertujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-

rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui 

(Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2006:81).  

 Analisis regresi digunakan untuk membuat model matematika yang dapat 

menunjukkan hubungan antar variabel yang digunakan untuk membuat model 

matematika antar X1, X2, X3, dan X4 secara bersama dengan Y. 
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 Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini adalah : 

   

Dimana : 

Y   = Nilai perusahaan 

α    = Konstanta 

β   = Koefisien parameter dari masing-masing variabel 

X1 = Corporate Social Responsobility  

X2 = Kepemilikan manajemen 

X3 = Kepemilikan institusional 

X4 = Dewan komisaris independen 

 

3.4.5.   UJI HIPOTESIS 

3.4.5.1. UJI SIGNIFIKANSI PARAMETER INDIVIDUAL  

  (UJI STATISTIK t) 

 Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen. Dalam uji statistik t 

dapat menggunakan uji hipotesis satu sisi atau dua sisi. Jika menggunakan uji 

hipotesis satu sisi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

hanya berpengaruh positif atau negatif, jika menggunakan uji hipotesis dua sisi 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen bisa berpengaruh 

positif atau negatif. Uji statistik t dilakukan dengan cara melihat nilai t hitung 

terhadap t tabel. Apabila t hitung > nilai t tabel, maka Ho ditolak atau Ha diterima 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4  
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(terdapat pengaruh secara parsial) dan apabila nilai t hitung < nilai t tabel, maka 

Ho diterima atau Ha ditolak (tidak terdapat pengaruh secara parsial). 

 Uji statistik t juga dapat dilakukan dengan melihat probability value. 

Apabila probability value < 0,05, maka Ho ditolak atau Ha diterima (terdapat 

pengaruh secara parsial) dan apabila probability value > 0,05, maka Ho diterima 

atau Ha ditolak (tidak terdapat pengaruh secara parsial). 

 

3.4.5.2. UJI SIGNIFIKANSI SIMULTAN (UJI STATISTIK F) 

 Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dalam uji statistik F dapat 

menggunakan uji hipotesis satu sisi atau dua sisi. Jika menggunakan uji hipotesis 

satu sisi pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen hanya 

berpengaruh positif atau negatif, jika menggunakan uji hipotesis dua sisi pengaruh 

semua variabel independen terhadap variabel dependen bisa berpengaruh positif 

atau negatif. Uji statistik F dilakukan dengan cara melihat nilai F hitung terhadap 

F tabel. Apabila F hitung > nilai F tabel, maka Ho ditolak atau Ha diterima 

(terdapat pengaruh secara simultan) dan apabila nilai F hitung  <  nilai F tabel, 

maka Ho diterima atau Ha ditolak (tidak terdapat pengaruh secara simultan). 

 Uji statistik F juga dapat dilakukan dengan melihat probability value. 

Apabila probability value < 0,05, maka Ho ditolak atau Ha diterima (terdapat 

pengaruh secara simultan) dan apabila probability value > 0,05, maka Ho diterima 

atau Ha ditolak (tidak terdapat pengaruh secara simultan). 
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3.4.5.3.   KOEFISIEN DETERMINASI 

 Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variasi variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel ondependen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. Kelemahan mendasar peggunaan koefisien determinasi adalah 

bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh 

karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R2 

pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Menurut Gujarati (2003) 

dalam Ghozali (2006:83) jika dalam uji empiris didapat nilai Adjusted R2 negatif, 

maka nilai Adjusted R2  dianggap bernilai nol. Secara sistematis jika nilai  R2 = 1, 

maka Adjusted R2 = R2 = 1 sedangkan jika R2= 0, maka R2= (1-k)/(n-k). Jika k > 

1, maka Adjusted R2 akan bernilai negatif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.    HASIL PENELITIAN 

4.1.1. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut pada tahun 2006 sampai 

dengan tahun 2009. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya 

mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

situs http://www.idx.co.id dan Pojok BEI Undip di Semarang, jenis dan jumlah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 

2006-2009 adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.1 Jenis dan Jumlah Perusahaan Manufaktur Tahun 2006-2009 

No Jenis Perusahaan 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 
1 Food and Beverage 17 17 18 18 
2 Tubacco Manufacturers 4 4 4 4 
3 Textile Mill Products 8 8 9 9 
4 Apparel and Other Textile 

Products 
13 13 13 13 

5 Lumber and Wood Products 4 4 4 4 
6 Paper and Allied Products 5 5 6 6 
7 Chemical and Allied Products 8 8 9 9 
8 Adhesive 4 4 4 4 
9 Plastics and Glass Products 11 11 13 13 

10 Cement 3 3 3 3 
11 Metal and Allied Products 11 11 12 12 
12 Fabricated Metal Products 2 2 2 2 

13 
Stone, Clay, Glass and Concrete 
Products 

4 4 5 5 
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14 Cable 5 5 5 5 
15 Electronica and Office Equipment 3 3 5 5 
16 Automotive and Allied Equipment 18 18 18 18 
17 Photographic Equipment 3 3 3 3 
18 Pharmaceuticals 8 8 8 8 
19 Consumer Goods 3 3 4 4 
 Total 134 134 145 145 

Sumber: ICMD, tahun 2009 

 Dari data pada Tabel 4.1 didapat populasi penelitian yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut pada tahun 2006-2009 adalah 

sebanyak 134 perusahaan. Populasi tersebut kemudian diseleksi berdasarkan 

metode purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang mempunyai data 

lengkap sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu data tentang Corporate 

Social Responsibility, kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, dan 

dewan komisaris independen. Dari populasi sebanyak 134 perusahaan didapat 

sampel sebanyak 12 perusahaan. Nama-nama perusahaan yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut : 

Tabel 4.2 Sampel Penelitian 

No Kode Perusahaan Jenis 
1 AKRA PT. AKR Corporindo         Chemical and Allied 

Products 2 SOBI PT. Sorini Agro Asia       
3 LTLS PT. Lautan Luas            
4 ASII PT. Astra Internasional    

Automotive and Allied 
Products 

5 AUTO PT. Astra Otoparts         
6 HEXA PT. Hexindo Adi Perkasa    
7 INTA PT. Intraco Penta          
8 MTDL PT. Metroda Elektronik     Electronica and Office 

Equipment 9 MLPL PT. Multipolar Corporation 
10 TCID PT. Madom Indonesia        Consumer Goods 
11 KONI PT. Perdana Bangun Pusaka  Photographic Equipment 
12 TIRA PT. Tira Austenite         Metal and Allied Products 

Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2010 
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Jadi, jumlah sampel yang memenuhi kriteria pemilihan sampel adalah 

sebanyak 12 perusahaan dengan kurun waktu yaitu pada tahun 2006-2009, 

sehingga didapat unit analisis sebanyak 12 x 4 periode = 48 unit analisis. 

 

4.1.2.   DESKRIPSI VARIABEL PENELITIAN 

4.1.2.1.  NILAI PERUSAHAAN 

 Nilai perusahaan adalah harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli 

apabila perusahaan tersebut dijual (Husnan dan Pudjiastuti, 2004:4). Nilai 

perusahaan diproksikan dengan menggunakan Price to Book Value (PBV). Price 

to Book Value adalah perbandingan antara harga saham perusahaan dengan nilai 

buku perusahaan. Data tentang nilai perusahaan dapat dilihat pada Tabel 4.3 

berikut: 

Tabel 4.3 Nilai Perusahaan Manufaktur Tahun 2006-2009 

No Nama Perusahaan Nilai Perusahaan Rata-rata2006 2007 2008 2009 

1 PT. AKR 
Corporindo 1.636 3.370 1.399 2.109 2.129 

2 PT. Astra 
Internasional 2.841 4.099 1.291 3.521 2.938 

3 PT. Astra Otoparts 1.210 1.134 1.017 1.382 1.186 

4 PT. Hexindo Adi 
Perkasa 2.188 1.658 0.946 3.764 2.139 

5 PT. Intraco Penta 0.668 0.742 0.308 0.834 0.638 
6 PT. Lautan Luas 0.624 0.576 0.517 0.766 0.621 

7 PT. Metroda 
Elektronik 0.617 1.322 0.457 0.555 0.737 

8 PT. Multipolar 
Corporation 0.352 0.395 0.219 0.252 0.305 

9 PT. Madom 
Indonesia 2.070 2.256 1.355 1.849 1.883 

10 PT. Perdana 
Bangun Pusaka 0.473 0.822 0.421 0.255 0.493 

11 PT. Sorini Agro 0.906 2.549 1.493 2.206 1.789 
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Asia 
12 PT. Tira Austenite 1.216 1.253 1.231 1.302 1.250 
 Rata-rata 1.233 1.681 0.888 1.566 1.343 
 Maksimum     4.099 
 Minimum     0.219 
 Standar Deviasi     0.967 

Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2010 

 Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa variabel nilai perusahaan 

memiliki rata-rata pada tahun 2006 sebesar 1,233, pada tahun 2007 sebesar 1,681, 

pada tahun 2008 sebesar 0,888, pada tahun 2009 sebesar 1,566, dan  rata-rata 

selama tahun 2006-2009 sebesar 1,343 dengan standar deviasi sebesar 0,967. 

Standar deviasi sebesar 0,967 menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang 

cukup tinggi antara nilai perusahaan tertinggi dengan nilai perusahaan terendah. 

Perusahaan dengan nilai perusahaan tertinggi adalah PT. Astra Internasional 

dengan nilai perusahaan sebesar 4,099 pada tahun 2006, sedangkan perusahaan 

dengan nilai perusahaan terendah adalah PT. Multipolar Corporation dengan nilai 

perusahaan sebesar 0,219 pada tahun 2008. 

 Berdasarkan data tersebut kemudian dapat disusun menjadi beberapa 

interval nilai perusahaan seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut : 

Tabel 4.4 Daftar Interval Nilai Perusahaan Manufaktur Tahun 2006-2009 

No. Interval Frekuensi Kategori 
2006 2007 2008 2009  

1 0,001 – 0,999 6 4 6 5 Rendah 
2 1,000 – 2,099 4 4 6 3 Sedang 
3 2,100 – 3,099 2 2 0 2 Tinggi 
4 3,100 – 4,099 0 2 0 2 Tinggi Sekali 

Sumber: Data yang diolah, tahun 2010 

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, pada tahun 2006 terdapat 6 perusahaan 

yang memiliki nilai perusahaan yang termasuk kategori rendah, 4 perusahaan 
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yang memiliki nilai perusahaan yang termasuk kategori sedang dan 2 perusahaan 

yang memiliki nilai perusahaan yang termasuk kategori tinggi. Pada tahun 2007 

terdapat 4 perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang termasuk kategori 

rendah, 4 perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang termasuk kategori 

sedang, 2 perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang termasuk kategori 

tinggi, dan 2 perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang termasuk kategori 

tinggi sekali. Pada tahun 2008 terdapat 6 perusahaan yang memiliki nilai 

perusahaan yang termasuk kategori rendah, dan 6 perusahaan yang memiliki nilai 

perusahaan yang termasuk kategori sedang. Pada tahun 2009 terdapat 5 

perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang termasuk kategori rendah, 3 

perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang termasuk kategori sedang, 2 

perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang termasuk kategori tinggi, dan 2 

perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang termasuk kategori tinggi sekali. 

 

4.1.2.2.  CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

 Menurut The World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD),  Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial 

perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi 

bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para 

karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun 

masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang 

bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan. Perhitungan 

Corporate Social Responsibility dilakukan dengan menelusuri item-item 
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pengungkapan tanggung jawab sosial dengan menggunakan daftar pengungkapan 

(disclosure list) yang kemudian ditransformasikan dengan menggunakan Methods 

of Successive Interval (MSI). Data tentang Corporate Social Responsibility dapat 

dilihat pada Tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5 Corporate Social Responsibility Perusahaan Manufaktur Tahun 
2006-2009 
 

No Nama Perusahaan 
Corporate Social Responsibility 

Rata-rata
2006 2007 2008 2009 

1 PT. AKR Corporindo 64.358 60.821 59.151 59.151 60.870 

2 
PT. Astra 
Internasional 

68.252 70.383 70.383 59.151 67.042 

3 PT. Astra Otoparts 60.821 57.532 59.151 60.821 59.581 

4 
PT. Hexindo Adi 
Perkasa 

49.941 49.941 54.416 55.957 52.564 

5 PT. Intraco Penta 42.601 48.478 52.904 54.416 49.600 
6 PT. Lautan Luas 57.532 51.415 51.415 57.532 54.474 

7 
PT. Metroda 
Elektronik 

47.019 48.478 49.941 52.904 49.586 

8 
PT. Multipolar 
Corporation 

49.941 48.478 51.415 51.415 50.312 

9 
PT. Madom 
Indonesia 

44.088 49.941 49.941 49.941 48.478 

10 
PT. Perdana Bangun 
Pusaka 

44.088 44.088 44.088 44.088 44.088 

11 PT. Sorini Agro Asia 64.358 57.532 57.532 57.532 59.239 
12 PT. Tira Austenite 49.941 54.416 54.416 54.416 53.298 
 Rata-rata 53.579 53.459 54.563 54.777 54.094 
 Maksimum     70.383 
 Minimum     42.601 
 Standar Deviasi     6.844 

Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2010 

 Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa variabel Corporate Social 

Responsibility memiliki rata-rata pada tahun 2006 sebesar 53,579, pada tahun 

2007 sebesar 53,459, pada tahun 2008 sebesar 54,563, pada tahun 2009 sebesar 
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54,777, dan  rata-rata selama tahun 2006-2009 sebesar 54,094 dengan standar 

deviasi sebesar 6,844. Standar deviasi sebesar 6,844 menunjukkan bahwa terdapat 

kesenjangan yang cukup tinggi antara Corporate Social Responsibility tertinggi 

dengan Corporate Social Responsibility terendah. Perusahaan dengan Corporate 

Social Responsibility tertinggi adalah PT. Astra Internasional dengan Corporate 

Social Responsibility sebesar 70,383 pada tahun 2007 dan 2008, sedangkan 

perusahaan dengan Corporate Social Responsibility terendah adalah PT. Intraco 

Penta dengan Corporate Social Responsibility sebesar 42,601 pada tahun 2006. 

 Berdasarkan data tersebut kemudian dapat disusun menjadi beberapa 

interval Corporate Social Responsibility seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4.6 

berikut : 

Tabel 4.6 Daftar Interval Corporate Social Responsibility Perusahaan 
Manufaktur Tahun 2006-2009 
 

No. Interval Frekuensi Kategori 
2006 2007 2008 2009  

1 42,601 –  48,157 4 1 1 1 Rendah Sekali 
2 48,158 – 53,714 3 6 5 3 Rendah 
3 53,715 – 59,270 1 3 5 7 Sedang 
4 59,271 – 64,826 3 1 0 1 Tinggi 
5 64,827 – 70,383 1 1 1 0 Tinggi Sekali 

Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2010 
 

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, pada tahun 2006 terdapat 4 perusahaan 

yang Corporate Social Responsibility-nya termasuk kategori rendah sekali, 3 

perusahaan yang Corporate Social Responsibility-nya termasuk kategori rendah, 1 

perusahaan yang Corporate Social Responsibility-nya termasuk kategori sedang, 3 

perusahaan yang Corporate Social Responsibility-nya termasuk kategori tinggi, 

dan 1 perusahaan yang Corporate Social Responsibility-nya termasuk kategori 
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tinggi sekali. Pada tahun 2007 terdapat 1 perusahaan yang Corporate Social 

Responsibility-nya termasuk kategori rendah sekali, 6 perusahaan yang Corporate 

Social Responsibility-nya termasuk kategori rendah, 3 perusahaan yang Corporate 

Social Responsibility-nya termasuk kategori sedang, 1 perusahaan yang Corporate 

Social Responsibility-nya termasuk kategori tinggi, dan 1 perusahaan yang 

Corporate Social Responsibility-nya termasuk kategori tinggi sekali. Pada tahun 

2008 terdapat 1 perusahaan yang Corporate Social Responsibility-nya termasuk 

kategori rendah sekali, 5 perusahaan yang Corporate Social Responsibility-nya 

termasuk kategori rendah, 5 perusahaan yang Corporate Social Responsibility-nya 

termasuk kategori sedang, dan 1 perusahaan yang Corporate Social 

Responsibility-nya termasuk kategori tinggi sekali. Pada tahun 2009 terdapat 1 

perusahaan yang Corporate Social Responsibility-nya termasuk kategori rendah 

sekali, 4 perusahaan yang Corporate Social Responsibility-nya termasuk kategori 

rendah, 6 perusahaan yang Corporate Social Responsibility-nya termasuk kategori 

sedang, dan 1 perusahaan yang Corporate Social Responsibility-nya termasuk 

kategori tinggi. 

 

4.1.2.3. KEPEMILIKAN MANAJEMEN 

 Kepemilikan manajemen adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Boediono, 

2005). Kepemilikan manajemen dalam penelitian ini ditunjukkan dengan besarnya 

persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh modal 
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saham yang beredar dalam suatu perusahaan. Data tentang kepemilikan 

manajemen dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 Kepemilikan Saham Manajemen Perusahaan Manufaktur Tahun 
2006-2009  
 

No Nama Perusahaan 
Kepemilikan Manajemen (%) 

Rata-rata
2006 2007 2008 2009 

1 
PT. AKR 
Corporindo 

0.14 0.13 0.24 0,5 0.2525 

2 
PT. Astra 
Internasional 

0.02 0.02 0.03 0.04 0.0275 

3 
PT. Astra 
Otoparts 

0.05 0.04 0.07 0.04 0.05 

4 
PT. Hexindo Adi 
Perkasa 

0.01 0.01 0.01 0.02 0.0125 

5 PT. Intraco Penta 1.33 2.19 5.43 5.76 3.6775 
6 PT. Lautan Luas 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 

7 
PT. Metroda 
Elektronik 

1.7 1.17 6.42 10.07 4.84 

8 
PT. Multipolar 
Corporation 

0.003 0.004 0.003 0.003 0.00325 

9 
PT. Madom 
Indonesia 

0.749 0.749 0.19 0.184 0.468 

10 
PT. Perdana 
Bangun Pusaka 

5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 

11 
PT. Sorini Agro 
Asia 

0.05 0.04 0.04 0.16 0.0725 

12 
PT. Tira 
Austenite 

0.024 0.024 0.012 0.012 0.018 

 Rata-rata 1.108 1.133 1.805 2.167 1.553 
 Maksimum     10.070 
 Minimum     0.003 
 Standar Deviasi     2.438 

Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2010 

 Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa variabel kepemilikan 

manajemen memiliki rata-rata pada tahun 2006 sebesar 1,108, pada tahun 2007 
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sebesar 1,133, pada tahun 2008 sebesar 1,805, pada tahun 2009 sebesar 2,167, dan  

rata-rata selama tahun 2006-2009 sebesar 1,553 dengan standar deviasi sebesar 

2,438. Standar deviasi sebesar 2,438 menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan 

yang tinggi antara kepemilikan manajemen tertinggi dengan kepemilikan 

manajemen terendah. Perusahaan dengan kepemilikan manajemen tertinggi adalah 

PT. Metroda Elektronik dengan kepemilikan manajemen sebesar 10,070 pada 

tahun 2009, sedangkan perusahaan dengan kepemilikan manajemen terendah 

adalah PT. Multipolar Corporation dengan kepemilikan manajemen sebesar 0,003 

pada tahun 2006. 

 Berdasarkan data tersebut kemudian dapat disusun menjadi beberapa 

interval kepemilikan manajemen seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut: 

Tabel 4.8 Daftar Interval Kepemilikan Saham Manajemen Perusahaan 
Manufaktur Tahun 2006-2009 
 

No. Interval Frekuensi Kategori 
2006 2007 2008 2009  

1 0,003 – 2,016 10 9 8 8 Rendah Sekali 
2 2,017 – 4,029 1 2 1 1 Rendah 
3 4,030 – 6,043 1 1 2 2 Sedang 
4 6,045 – 8,056 0 0 1 0 Tinggi 
5   8,057 – 10,070 0 0 0 1 Tinggi Sekali 

Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2010 

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, pada tahun 2006 terdapat 10 perusahaan 

yang memiliki kepemilikan saham manajemen yang termasuk kategori rendah 

sekali, 1 perusahaan yang yang memiliki kepemilikan saham manajemen yang 

termasuk kategori rendah, dan 1 perusahaan yang memiliki kepemilikan saham 

manajemen yang termasuk kategori sedang. Pada tahun 2007 terdapat 9 

perusahaan yang memiliki kepemilikan saham manajemen yang termasuk kategori 
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rendah sekali, 2 perusahaan yang yang memiliki kepemilikan saham manajemen 

yang termasuk kategori rendah, dan 1 perusahaan yang memiliki kepemilikan 

saham manajemen yang termasuk kategori sedang. Pada tahun 2008 terdapat 8 

perusahaan yang memiliki kepemilikan saham manajemen yang termasuk kategori 

rendah sekali, 1 perusahaan yang yang memiliki kepemilikan saham manajemen 

yang termasuk kategori rendah, 2 perusahaan yang memiliki kepemilikan saham 

manajemen yang termasuk kategori sedang, dan 1 perusahaan yang memiliki 

kepemilikan saham manajemen yang termasuk kategori tinggi. Pada tahun 2009 

terdapat 8 perusahaan yang memiliki kepemilikan saham manajemen yang 

termasuk kategori rendah sekali, 1 perusahaan yang yang memiliki kepemilikan 

saham manajemen yang termasuk kategori rendah, 2 perusahaan yang memiliki 

kepemilikan saham manajemen yang termasuk kategori sedang, dan 1 perusahaan 

yang memiliki kepemilikan saham manajemen yang termasuk kategori tinggi 

sekali. 

 

4.1.2.4. KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL 

 Kepemilikan institusional menurut Tarjo (2008) merupakan saham 

perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, 

perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain) yang memiliki kepemilikan 

saham diatas 5%. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini ditunjukkan 

dengan besarnya persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi 

dari seluruh modal saham yang beredar dalam suatu perusahaan. Data tentang 

kepemilikan institusional dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut: 
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Tabel 4.9 Kepemilikan Saham Institusional Perusahaan Manufaktur Tahun 
2006-2009  

 

No 
Nama 

Perusahaan 
Kepemilikan Institusional (%) 

Rata-rata 
2006 2007 2008 2009 

1 
PT. AKR 
Corporindo 

71.24 71.24 71.11 70.82 71.1025 

2 
PT. Astra 
Internasional 

50.11 50.11 50.11 50.11 50.11 

3 
PT. Astra 
Otoparts 

86.72 86.75 93.91 95.65 90.7575 

4 
PT. Hexindo Adi 
Perkasa 

76.21 76.21 76.21 76.21 76.21 

5 PT. Intraco Penta 86.51 86.51 86.50 86.50 86.505 
6 PT. Lautan Luas 68.18 63.03 63.03 63.03 64.3175 

7 
PT. Metroda 
Elektronik 

13.07 12.93 12.93 12.93 12.965 

8 
PT. Multipolar 
Corporation 

49.346 51.15 51.15 31.994 45.91 

9 
PT. Madom 
Indonesia 

79.503 79.503 79.234 79.234 79.3685 

10 
PT. Perdana 
Bangun Pusaka 

72.87 72.87 72.87 72.87 72.87 

11 
PT. Sorini Agro 
Asia 

64.62 69.91 69.91 87.41 72.9625 

 
12 

PT. Tira 
Austenite 

96.431 96.431 96.431 96.431 96.431 

 Rata-rata 67.901 68.054 68.616 68.599 68.293 
 Maksimum     96.431 
 Minimum     12.930 
 Standar Deviasi     22.472 

Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2010 

 Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa variabel kepemilikan 

institusional memiliki rata-rata pada tahun 2006 sebesar 67.901, pada tahun 2007 

sebesar 68,054, pada tahun 2008 sebesar 68,616, pada tahun 2009 sebesar 68,599, 

dan  rata-rata selama tahun 2006-2009 sebesar 68,293 dengan standar deviasi 
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sebesar 22,472. Standar deviasi sebesar 22,472 menunjukkan bahwa terdapat 

kesenjangan yang terlalu tinggi antara kepemilikan institusional tertinggi dengan 

kepemilikan institusional terendah. Perusahaan dengan kepemilikan institusional 

tertinggi adalah PT. Tira Austenite dengan kepemilikan institusional sebesar 

96,431 pada tahun 2006-2009, sedangkan perusahaan dengan kepemilikan 

institusional terendah adalah PT. Metroda Elektronik dengan kepemilikan 

institusional sebesar 12,930 pada tahun 2007-2009. 

 Berdasarkan data tersebut kemudian dapat disusun menjadi beberapa 

interval kepemilikan institusional seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4.10 

berikut: 

Tabel 4.10 Daftar Interval Kepemilikan Saham Institusional Perusahaan 
Manufaktur Tahun 2006-2009 
 

No. Interval Frekuensi Kategori 
2006 2007 2008 2009  

1 12,930 – 29,630 1 1 1 1 Rendah Sekali 
2 29,631 – 46,331 0 0 0 1 Rendah 
3 46,332 – 63,032 2 3 3 2 Sedang 
4 63,033 – 79,733 6 5 5 4 Tinggi 
5 79,734 – 96,431 3 3 3 4 Tinggi Sekali 

Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2010 

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas, pada tahun 2006 terdapat 1 perusahaan 

yang memiliki kepemilikan saham institusional yang termasuk kategori rendah 

sekali, 2 perusahaan yang memiliki kepemilikan saham institusional yang 

termasuk kategori sedang, 6 perusahaan yang memiliki kepemilikan saham 

institusional yang termasuk kategori tinggi, dan 3 perusahaan yang memiliki 

kepemilikan saham institusional yang termasuk kategori tinggi sekali. Pada tahun 

2007 terdapat 1 perusahaan yang memiliki kepemilikan saham institusional yang 
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termasuk kategori rendah sekali, 3 perusahaan yang memiliki kepemilikan saham 

institusional yang termasuk kategori sedang, 5 perusahaan yang memiliki 

kepemilikan saham institusional yang termasuk kategori tinggi, dan 3 perusahaan 

yang memiliki kepemilikan saham institusional yang termasuk kategori tinggi 

sekali. Pada tahun 2008 terdapat 1 perusahaan yang memiliki kepemilikan saham 

institusional yang termasuk kategori rendah sekali, 3 perusahaan yang memiliki 

kepemilikan saham institusional yang termasuk kategori sedang, 5 perusahaan 

yang memiliki kepemilikan saham institusional yang termasuk kategori tinggi, 

dan 3 perusahaan yang memiliki kepemilikan saham institusional yang termasuk 

kategori tinggi sekali. Pada tahun 2009 terdapat 1 perusahaan yang memiliki 

kepemilikan saham institusional yang termasuk kategori rendah sekali, 1 

perusahaan yang memiliki kepemilikan saham institusional yang termasuk 

kategori rendah, 2 perusahaan yang memiliki kepemilikan saham institusional 

yang termasuk kategori sedang, 4 perusahaan yang memiliki kepemilikan saham 

institusional yang termasuk kategori tinggi, dan 4 perusahaan yang memiliki 

kepemilikan saham institusional yang termasuk kategori tinggi sekali.  

 

4.1.2.5. DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN 

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang 

saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang 

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak 

semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan 
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Governance, 2004). Dewan komisaris independen ditunjukkan dengan persentase 

jumlah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (independen) 

dari seluruh jumlah anggota dewan komisaris perusahaan. Data tentang dewan 

komisaris independen dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut: 

Tabel 4.11 Dewan Komisaris Independen Perusahaan Manufaktur Tahun 
2006-2009  
 

No Nama 
Perusahaan 

Dewan Komisaris Independen (%) 
Rata-rata

2006 2007 2008 2009 

1 PT. AKR 
Corporindo 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 

2 PT. Astra 
Internasional 50 50 50 50 50 

3 PT. Astra 
Otoparts 40 42.9 30 30 35.725 

4 PT. Hexindo Adi 
Perkasa 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 

5 PT. Intraco Penta 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 
6 PT. Lautan Luas 33.333 25 40 40 34.58325

7 PT. Metroda 
Elektronik 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 

8 PT. Multipolar 
Corporation 50 50 33.333 50 45.83325

9 PT. Madom 
Indonesia 40 40 40 40 40 

10 PT. Perdana 
Bangun Pusaka 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 

11 PT. Sorini Agro 
Asia 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 

12 PT. Tira 
Austenite 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 

 Rata-rata 37.222 36.769 35.555 36.944 36.623 
 Maksimum     50 
 Minimum     25 
 Standar Deviasi     6.390 

Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2010 

 Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa variabel dewan komisaris 

independen memiliki rata-rata pada tahun 2006 sebesar 37,222, pada tahun 2007 
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sebesar 36,769, pada tahun 2008 sebesar 35,555, pada tahun 2009 sebesar 36,944, 

dan  rata-rata selama tahun 2006-2009 sebesar 36,623 dengan standar deviasi 

sebesar 6,390. Standar deviasi sebesar 6,390 menunjukkan bahwa terdapat 

kesenjangan yang cukup tinggi antara dewan komisaris independen tertinggi 

dengan dewan komisaris independen terendah. Perusahaan dengan dewan 

komisaris independen tertinggi adalah PT. Astra Internasional pada tahun 2006-

2009 dan PT. Multipolar Corporation  pada tahun 2006, 2007, dan 2009 dengan 

dewan komisaris independen sebesar 50, sedangkan perusahaan dengan dewan 

komisaris independen terendah adalah PT. Lautan Luas dengan dewan komisaris 

independen sebesar 25 pada tahun 2007. 

 Berdasarkan data tersebut kemudian dapat disusun menjadi beberapa 

interval dewan komisaris independen seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4.12 

berikut: 

Tabel 4.12 Daftar Interval Dewan Komisaris Independen Perusahaan 
Manufaktur Tahun 2006-2009 

 

No. Interval Frekuensi Kategori 
2006 2007 2008 2009  

1 25 – 30 0 1 1 1 Rendah Sekali 
2 31 – 35 8 7 8 7 Rendah 
3 36 – 40 2 1 2 2 Sedang 
4 41 – 45 0 1 0 0 Tinggi 
5 46 – 50 2 2 1 2 Tinggi Sekali 

Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2010 

 

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas, pada tahun 2006 terdapat 8 perusahaan 

yang memiliki dewan komisaris independen yang termasuk kategori rendah, 2 

perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen yang termasuk kategori 
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sedang, dan 2 perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen yang 

termasuk kategori tinggi sekali. Pada tahun 2007 terdapat 1 perusahaan yang 

memiliki dewan komisaris independen yang termasuk kategori rendah sekali, 7 

perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen yang termasuk kategori 

rendah, 1 perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen yang termasuk 

kategori sedang, dan 1 perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen 

yang termasuk kategori tinggi sekali. Pada tahun 2008 terdapat 1 perusahaan yang 

memiliki dewan komisaris independen yang termasuk kategori rendah sekali, 8 

perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen yang termasuk kategori 

rendah, 2 perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen yang termasuk 

kategori sedang, 1 perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen yang 

termasuk kategori tinggi, dan 2 perusahaan yang memiliki dewan komisaris 

independen yang termasuk kategori tinggi sekali. Pada tahun 2009 terdapat 1 

perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen yang termasuk kategori 

rendah sekali, 7 perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen yang 

termasuk kategori rendah, 2 perusahaan yang memiliki dewan komisaris 

independen yang termasuk kategori sedang, dan 2 perusahaan yang memiliki 

dewan komisaris independen yang termasuk kategori tinggi sekali. 

 

4.1.3. UJI PRASYARAT 

4.1.3.1. UJI NORMALITAS  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2006:110) 
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dengan menggunakan program SPSS 16.0 for windows. Kenormalan data dapat 

dilihat dari grafik P-Plot of Regression Standardzed Residual. Apabila pada grafik  

terdapat pola titik-titik yang tersebar pada daerah garis diagonal maka dapat 

disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Hasil uji normalitas data dari grafik 

P-Plot of Regression Standardzed Residual dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut: 

 

Gambar 4.1 Grafik P-Plot of Regression Standardzed Residual 

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, pola titik-titik yang diperoleh dari uji 

kenormalan data tersebar pada daerah garis diagonal maka dapat disimpulkan 

bahwa data berdistribusi normal. 

Selain dengan Grafik P-Plot of Regression Standardzed Residual, 

kenormalan data dapat dilihat dari grafik histogram. Hasil uji normalitas data dari 

grafik histogram dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut : 
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   Gambar 4.2 Grafik Histogram 

Berdasarkan Gambar 4.2 diatas, terlihat grafik histogram menunjukkan 

pola distribusi normal yang berarti bahwa data  berdistribusi normal. 

Untuk mendeteksi normalitas data dapat juga dilakukan dengan 

Kolmogorov-Smirnov (K-S), caranya adalah dengan menentukan terlebih dahulu 

hipotesis pengujian, yaitu jika probability value > 0,05 maka Ho diterima 

(berdistribusi normal) dan jika probability value < 0,05 maka Ho ditolak (tidak 

berdistribusi normal). 

Hasil uji normalitas data melalui Kolmogorov-Smirnov (K-S) dapat dilihat 

melalui Tabel 4.13 berikut : 
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Tabel 4.13 Hasil Kolmogorov-Smirnov (K-S) 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 48
Normal Parametersa Mean .0000000

Std. Deviation .78497941
Most Extreme Differences Absolute .114

Positive .114
Negative -.066

Kolmogorov-Smirnov Z .791
Asymp. Sig. (2-tailed) .559
a. Test distribution is Normal. 
Sumber: Data  sekunder yang diolah, tahun 2010 

Berdasarkan Tabel 4.13 besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) adalah 

0,791 dan signifikansi pada 0,559 yang berada di atas 0,05. Hal ini berarti 

hipotesis nol (Ho) diterima, yang artinya seluruh variabel berdistribusi normal. 

 

4.1.3.2. UJI LINIERITAS 

 Uji linieritas bertujuan untuk melihat apakah spesifikasi model yang 

digunakan sudah benar atau tidak, Dengan uji linieritas akan diperoleh informasi 

apakah model empiris sebaiknya linier, kuadrat, atau kubik (Ghozhali, 2006:115). 

Pengujian linieritas dapat dilakukan dengan uji lagrange multiplier, dimana uji ini 

bertujuan untuk mendapatkan nilai c² atau (nxR²). Jika c² hitung > c² tabel maka 

hipotesis yang menyatakan model regresi linier ditolak dan jika c² hitung < c² 

tabel maka hipotesis yang menyatakan model regresi linier diterima. Hasil uji 

linieritas dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut  : 
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Tabel 4.14 Uji Linieritas 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .045a .002 -.091 .81986309

a. Predictors: (Constant), DKI, KM, CSR, KI  

b. Dependent Variable: Unstandardized Residual 
Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2010 

 Berdasarkan Tabel 4.14 didapat nilai R² sebesar 0,002 dengan jumlah n 

unit analisis adalah 48, maka besarnya nilai c² hitung= 48x0,002= 0,096. Nilai ini 

dibandingkan dengan c² tabel dengan df=43 dan tingkat signifikansi 0,05 didapat 

nilai c² tabel sebesar 67,505. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai c² hitung < c² 

tabel (0,096 < 67,505) yang berarti bahwa model regresi memenuhi asumsi 

linieritas. 

 

4.1.4. UJI ASUMSI KLASIK 

4.1.4.1. UJI MULTIKOLINIERITAS 

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya kolerasi diantara variabel bebas (Ghozali, 2006:91). Pengujian 

multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance nilai tolerance dan lawannya 

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

tinggi (karena VIF = 1/tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama 

dengan VIF > 10. Jadi, koefisien antar variabel independen bebas dari 
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multikolinieritas apabila nilai VIF < 10 atau nilai tolerance > 0,10. Hasil 

pengujian multikolinieritas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut : 

Tabel 4.15 Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -1.560 1.456  -1.071 .290   
X1 .051 .019 .363 2.647 .011 .814 1.229
X2 -.124 .059 -.312 -2.081 .043 .683 1.464

X3 .001 .006 .029 .202 .840 .759 1.317

X4 .006 .022 .042 .293 .771 .739 1.353
a. Dependent Variable: Y       
Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2010 

 Berdasarkan Tabel 4.15 hasil pengujian menunjukkan tidak terjadi 

multikolinieritas dalam model regresi yang diuji. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

tolerance dari semua variabel independen yang lebih dari 0,1 (nilai tolerance > 

0,1). Hasil pertimbangan VIF menunjukkan tidak ada satupun variabel 

independen yang memiliki VIF lebih dari 10 (VIF < 10). 

 

4.1.4.2. UJI AUTOKORELASI 

Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada peride t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2006:95). Untuk  

mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan 

uji Durbin-Watson (DW test). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi 

bisa didasarkan pada Tabel 4.16 berikut : 
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Tabel 4.16 Tabel Pengujian Autokorelasi 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 
Tidak ada autokorelasi positif 
 
Tidak ada autokorelasi positif 
 
Tidak ada korelasi negatif 
 
Tidak ada korelasi negatif 
 
Tidak ada autokorelasi positif atau  
negatif 

Tolak 
 
No decision 
 
Tolak 
 
No decision 
 
Tidak 
ditolak 

0 < d < dl 
 
dl ≤ d ≤ du 
 
4 – dl < d < 4 
 
4 – du ≤ d ≤ 4 - dl 
 
du < d < 4 - du 

Sumber: Ghozali, 2006 

  Berdasarkan tabel pengujian autokotelasi dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

autokorelasi apabila nilai d adalah du <  d < 4 – du dengan batas du 1,76 atau 1,76 < d < 

2,24 (Ghozali, 2006:98). Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.17 

berikut : 

Tabel 4.17 Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .584a .342 .280 .820678 2.122

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2   
b. Dependent Variable: Y    
Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2010 

Hasil analisis menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 2,122, nilai 

tersebut lebih dari 1,76 dan kurang dari 2,24 sehingga dapat disimpulkan tidak 

terjadi autokorelasi. 
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4.1.4.3. UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi 

tidak terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain (Ghozali, 2006:105). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas 

dapat dilakukan dengan uji scatterplot dan uji glejser. Hasil uji scatterplot dapat 

dilihat dalam Gambar 4.3 berikut : 

 
Gambar 4.3 Grafik Scatterplot 

 Berdasarkan Gambar 4.3 di atas dapat diketahui bahwa titik data menyebar 

secara acak serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini 

berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut. 
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 Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, dapat juga dilakukan 

uji glejser yang mengusulkan untuk meregresi nilai absolute residual terhadap 

variabel independen. Hasil uji glejser dapat dilihat dalam Tabel 4.18 berikut : 

Tabel 4.18 Uji Glejser 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.687 .724  -.948 .348

X1 .015 .010 .214 1.573 .123

X2 -.057 .030 -.288 -1.938 .059

X3 -.003 .003 -.138 -.977 .334

X4 .021 .011 .277 1.937 .059
a. Dependent Variable: abs     
Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2010 

 Berdasarkan Tabel 4.17 dapat diketahui tidak ada satupun variabel bebas 

yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat nilai absolute Ut 

(Abs Ut). Hal ini terlihat dari nilai probabilitas signifikansi untuk variabel 

Corporate Social Responsibility (X1) sebesar 0,123, variabel kepemilikan 

manajemen sebesar (X2) 0,59, variabel kepemilikan institusional (X3) sebesar 

0,334 dan variabel dewan komisaris independen (X4) sebesar 0,059. Semua 

variabel independen berada diatas tingkat kepercayaan 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. 

 

4.1.5. ANALISIS REGRESI BERGANDA 

 Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda dengan program SPSS 16.0 for windows. Hasil analisis regresi linier 

berganda dapat dilihat pada Tabel 4.19 berikut: 
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Tabel 4.19 Hasil Analisis Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.560 1.456  -1.071 .290

X1 .051 .019 .363 2.647 .011
X2 -.124 .059 -.312 -2.081 .043

X3 .001 .006 .029 .202 .840

X4 .006 .022 .042 .293 .771
a. Dependent Variable: Y     
Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2010 

 Berdasarkan Tabel 4.19 dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut : 

Y= -1,560 + 0,051X1 – 0,124X2 + 0,001X3 + 0,006X4 

 Dari hasil persamaan regresi linier berganda dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Konstanta (α) sebesar -1,560 artinya apabila semua variabel bebas 

(Corporate Social ResponsibilitIy (X1), kepemilikan manajemen (X2), 

kepemilikan institusional (X3), dan dewan komisaris independen (X4)) 

dianggap konstan atau bernilai 0, maka nilai perusahaan (Y) akan sebesar 

–1,560. 

2. Koefisien regresi Corporate Social Responsibility (X1) sebesar 0,051 

artinya apabila Corporate Social Responsibility (X1) mengalami kenaikan 

sebesar 1 satuan sedangkan variabel lainnya (kepemilikan manajemen 

(X2), kepemilikan institusional (X3), dan dewan komisaris independen 

(X4)) dianggap konstan maka nilai perusahaan (Y) mengalami kenaikan 

sebesar 0,051. 
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3. Koefisien regresi kepemilikan manajemen (X2) sebesar -0,124 artinya 

apabila kepemilikan manajemen (X2) mengalami kenaikan sebesar 1 

satuan sedangkan variabel lainnya (Corporate Social Responsibility (X1), 

kepemilikan institusional (X3), dan dewan komisaris independen (X4)) 

dianggap konstan maka nilai perusahaan (Y) mengalami penurunan 

sebesar 0,124. 

4. Koefisien regresi kepemilikan institusional (X3) sebesar 0,001 artinya 

apabila kepemilikan institusional (X3) mengalami kenaikan sebesar 1 

satuan sedangkan variabel lainnya (Corporate Social Responsibility (X1), 

kepemilikan manajemen (X2), dan dewan komisaris independen (X4)) 

dianggap konstan maka nilai perusahaan (Y) mengalami kenaikan sebesar 

0,001. 

5. Koefisien regresi dewan komisaris independen (X4) sebesar 0,006 artinya 

apabila dewan komisaris independen (X4) mengalami kenaikan sebesar 1 

satuan sedangkan variabel lainnya (Corporate Social Responsibility (X1), 

kepemilikan manajemen (X2), dan kepemilikan institusional (X3)) 

dianggap konstan maka nilai perusahaan (Y) mengalami kenaikan sebesar 

0,006. 

 

4.1.6. UJI HIPOTESIS 

4.1.6.1. UJI SIGNIFIKANSI PARAMETER INDIVIDUAL (UJI t) 

 Pengujian hipotesis secara parsial yaitu untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh variabel independen (Corporate Social Responsibility (X1), kepemilikan 
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manajemen (X2), kepemilikan institusional (X3), dan dewan komisaris 

independen (X4)) secara individual terhadap variabel dependen (nilai perusahaan 

(Y)) yang dilakukan dengan uji statistik t. Dalam uji statistik t dapat 

menggunakan uji hipotesis satu sisi atau dua sisi. Jika menggunakan uji hipotesis 

satu sisi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen hanya 

berpengaruh positif atau negatif, jika menggunakan uji hipotesis dua sisi pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen bisa berpengaruh positif atau 

negatif. Uji statistik t dilakukan dengan cara melihat nilai t hitung terhadap t tabel. 

Apabila t hitung  >  nilai t tabel, maka Ho ditolak atau Ha diterima (terdapat 

pengaruh secara parsial) dan apabila nilai t hitung  <  nilai t tabel, maka Ho 

diterima atau Ha ditolak (tidak terdapat pengaruh secara parsial). 

Uji statistik t juga dapat dilakukan dengan melihat probability value. 

Apabila probability value < 0,05 maka Ho ditolak atau Ha diterima  dan apabila 

probability value > 0,05 maka Ho diterima atau Ha ditolak. Adapun hasil uji 

signifikansi parsial (uji statistik t) dapat dilihat pada Tabel 4.20 sebagai berikut : 

Tabel 4.20 Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.560 1.456  -1.071 .290

X1 .051 .019 .363 2.647 .011

X2 -.124 .059 -.312 -2.081 .043

X3 .001 .006 .029 .202 .840

X4 .006 .022 .042 .293 .771
a. Dependent Variable: Y     
Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2010 
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 Dari uji signifikansi parsial (uji statistik t) pada Tabel 4.20 diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

1. Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif 

Corporate Social Responsibility (X1) terhadap nilai perusahaan (Y) dan 

hasil pengujian untuk variabel Corporate Social Responsibility (X1) 

menunjukkan nilai t sebesar 2,647 dengan nilai signifikansi sebesar 0,011. 

Berdasarkan perhitungan t tabel (n-k-1) dengan jumlah n=48, k=5 

diperoleh nilai t tabel sebesar 2,02 dan hasil ini menunjukkan bahwa t 

hitung > t tabel (2,647 > 2,02). Selain itu, dilihat dari nilai signifikansinya 

kurang dari 0,05 (0,011 < 0,05) yang berarti bahwa hipotesis pertama (H1) 

yang menyatakan terdapat pengaruh positif Corporate Social 

Responsibility (X1) terhadap nilai perusahaan (Y) diterima. Dengan 

demikian, Corporate Social Responsibility (X1) berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan (Y). 

2.  Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif 

kepemilikan manajemen (X2) terhadap nilai perusahaan (Y) dan. hasil 

pengujian untuk variabel kepemilikan manajemen (X2) menunjukkan nilai 

t sebesar -2,081 dengan nilai signifikansi sebesar 0,043. Berdasarkan 

perhitungan t tabel (n-k-1) dengan jumlah n=48, k=5 diperoleh nilai t tabel 

sebesar 2,02 dan hasil ini menunjukkan bahwa t hitung > t tabel (2,081 > 

2,02). Selain itu, dilihat dari nilai signifikansinya kurang dari 0,05  (0,043 

< 0,05) yang berarti bahwa hipotesis kedua (H2) yang menyatakan ada 

pengaruh positif kepemilikan manajemen (X2)  terhadap nilai perusahaan 
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(Y) ditolak. Dengan demikian, kepemilikan manajemen (X2)  berpengaruh 

negatif terhadap nilai perusahaan (Y). 

3. Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif 

kepemilikan institusional (X3) terhadap nilai perusahaan (Y) dan hasil 

pengujian untuk variabel kepemilikan institusional (X3) menunjukkan 

nilai t sebesar 0,202 dengan nilai signifikansi sebesar 0,840. Berdasarkan 

perhitungan t tabel (n-k-1) dengan jumlah n=48, k=5 diperoleh nilai t tabel 

sebesar 2,02 dan hasil ini menunjukkan bahwa t hitung < t tabel (0,202 < 

2,02). Selain itu, dilihat nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 (0,840 > 

0,05) yang berarti bahwa hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan terdapat 

pengaruh positif kepemilikan institusional (X3) terhadap nilai perusahaan 

(Y) ditolak. Dengan demikian, kepemilikan institusional (X3) tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Y). 

4. Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif 

dewan komisaris independen (X4) terhadap nilai perusahaan dan hasil 

pengujian untuk variabel dewan komisaris independen (X4) menunjukkan 

nilai t sebesar 0,293 dengan nilai signifikansi sebesar 0,771. Berdasarkan 

perhitungan t tabel (n-k-1) dengan jumlah n=48, k=5 diperoleh nilai t tabel 

sebesar 2,02 dan hasil ini menunjukkan bahwa t hitung < t tabel (0,293 < 

2,02). Selain itu, dilihat nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 (0,771 > 

0,05) yang berarti bahwa hipotesis keempat (H4) yang menyatakan 

terdapat pengaruh positif dewan komisaris independen (X4) terhadap nilai 
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perusahaan (Y) ditolak. Dengan demikian, dewan komisaris independen 

(X4) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Y).  

 

4.1.6.2. UJI SIGNIFIKANSI SIMULTAN (UJI STATISTIK F) 

 Pengujian hipotesis secara simultan yaitu untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh variabel independen (Corporate Social Responsibility (X1), kepemilikan 

manajemen (X2), kepemilikan institusional (X3), dan dewan komisaris 

independen (X4)) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (nilai 

perusahaan (Y)) yang dilakukan dengan uji statistik F. Dalam uji statistik F dapat 

menggunakan uji hipotesis satu sisi atau dua sisi. Jika menggunakan uji hipotesis 

satu sisi pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen hanya 

berpengaruh positif atau negatif, jika menggunakan uji hipotesis dua sisi pengaruh 

semua variabel independen terhadap variabel dependen bisa berpengaruh positif 

atau negatif. Uji statistik F dilakukan dengan cara melihat nilai F hitung terhadap 

F tabel. Apabila F hitung  >  nilai F tabel, maka Ho ditolak atau Ha diterima 

(terdapat pengaruh secara simultan) dan apabila nilai F hitung  <  nilai F tabel, 

maka Ho diterima atau Ha ditolak (tidak terdapat pengaruh secara simultan). 

Uji statistik F juga dapat dilakukan dengan melihat probability value. 

Apabila probability value < 0,05 maka Ho ditolak atau Ha diterima  dan apabila 

probability value > 0,05 maka Ho diterima atau Ha ditolak. Adapun hasil dari uji 

signifikansi simultan (uji statistik F) dapat dilihat pada Tabel 4.21 sebagai berikut: 
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Tabel 4.21 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 15.028 4 3.757 5.578 .001a

Residual 28.961 43 .674   
Total 43.989 47    

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2    
b. Dependent Variable: Y     
Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2010 

 Hipotesis kelima (H5) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif 

Corporate Social Responsibility (X1), kepemilikan manajemen (X2), kepemilikan 

institusional (X3), dan dewan komisaris independen (X4) secara bersama-sama 

terhadap nilai perusahaan (Y) dan hasil pengujian menunjukkan nilai F adalah 

sebesar 5,578 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Berdasarkan perhitungan F 

tabel dengan df pembilang sebesar 4 dan df penyebut sebesar 43 diperoleh nilai F 

tabel sebesar 2,58 dan hasil ini menunjukkan bahwa F hitung < F tabel (5,578 < 

2,58). Selain itu, dilihat nilai signifikansinya tersebut kurang dari 0,05 (0,001 < 

0,05) yang berarti bahwa hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh positif Corporate Social Responsibility (X1), kepemilikan manajemen 

(X2), kepemilikan institusional (X3), dan dewan komisaris independen (X4) 

secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan (Y) diterima. Dengan demikian, 

Corporate Social Responsibility (X2), kepemilikan manajemen (X2), kepemilikan 

institusional (X3), dan dewan komisaris independen (X4) secara bersama-sama 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Y). 
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4.1.6.3. KOEFISIEN DETERMINASI 

 Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variasi variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat 

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 bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam 

model, sehingga untuk mengevaluasi model regresi terbaik digunakan nilai 

Adjusted R2.. Adapun pengujian koefisien determinasi dapat dilihat dalam Tabel 

4.22 berikut : 

Tabel 4.22 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .584a .342 .280 .820678

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2  
b. Dependent Variable: Y   
Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2010 

 Berdasarkan Tabel 4.22 nilai koefisien determinasi Adjusted R square 

menunjukkan angka 0,280. Hal ini berarti bahwa Corporate Social Responsibility 

(X1), kepemilikan manajemen (X2), kepemilikan institusional (X3), dan dewan 

komisaris independen (X4) mempengaruhi nilai perusahaan (Y) sebesar 28% 

sedangkan 72% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 
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4.2.  PEMBAHASAN  

4.2.1. PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 
 

 Hipotesis pertama menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif Corporate 

Social Responsibility terhadap nilai perusahaan dan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,051 dengan nilai t 

sebesar 2,647 dan nilai signifikansi sebesar 0,011, nilai signifikansi tersebut 

kurang dari 0,05 (0,011 < 0,05) yang berarti bahwa hipotesis pertama diterima. 

Koefisien Corporate Social Responsibility yang bernilai positif dapat diartikan 

bahwa semakin tinggi Corporate Social Responsibility maka nilai perusahaan 

akan semakin tinggi. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan 

Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

diterima.  

 Hasil penelitian ini sesuai dengan teori legitimasi, dimana Corporate 

Social Responsibility dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan bagaimana 

seharusnya perusahaan merumuskan kebijakan agar memperoleh legitimasi dari 

masyarakat. Dengan menerapkan Corporate Social Responsibility, diharapkan 

perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan dapat memaksimalkan nilai 

perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang menerapkan 

Corporate Social Responsibility akan direspon positif oleh para pelaku pasar yang 

dapat membentuk image positif bagi perusahaan yang dapat meningkatkan nilai 

perusahaan.  
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 Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility 

akan meningkatkan nilai perusahaan. Corporate Social Responsibility sangat perlu 

dilakukan bagi perusahaan dalam memperoleh legitimasi sosial karena Corporate 

Social Responsibility merupakan salah satu cara untuk membangun dan 

mempertahankan nilai perusahaan serta kontribusi perusahaan di sisi ekonomi, 

sosial dan lingkungan. Praktik Corporate Social Responsibility akan memberi 

dampak positif bagi perusahaan,  antara lain adalah dapat mempertahankan dan 

mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk 

beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses 

sumber daya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, 

mereduksi biaya misalnya terkait dampak pembuangan limbah, memperbaiki 

hubungan dengan stakeholders, meningkatkan semangat dan produktifitas 

karyawan, dan peluang mendapatkan penghargaan. Perusahaan yang menerapkan 

Corporate Social Responsibility akan direspon positif oleh para pelaku pasar 

sehingga akan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini 

bertentangan dengan penelitian Nurlela dan Islahuddin (2008) yang menyatakan 

bahwa Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anita (2007) 

yang menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility Disclosure berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan.  
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4.2.2. PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJEMEN TERHADAP NILAI 
PERUSAHAAN 
 

 Hipotesis kedua menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif kepemilikan 

manajemen terhadap nilai perusahaan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kepemilikan manajemen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar -0,124 dengan nilai t sebesar -2,081 dan 

nilai signifikansi sebesar 0,043, nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05  (0,043 

< 0,05). Koefisien penelitian yang bernilai negatif dapat diartikan bahwa semakin 

tinggi kepemilikan manajemen maka nilai perusahaan akan semakin turun. 

Koefisien kepemilikan manajemen menunjukkan arah negatif yang berlawanan 

dengan hipotesis penelitian yang menunjukkan arah positif. Dengan demikian, 

hipotesis kedua yang menyatakan kepemilikan manajemen berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan ditolak.   

 Hasil penelitian ini kurang sesuai dengan teori keagenan, dimana adanya 

kepemilikan manajemen akan dapat mengurangi konflik keagenan yang terjadi 

antara pemegang saham dan manajemen. Konflik keagenan muncul sebagai akibat 

perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak yang akan menyebabkan 

penurunan nilai perusahaan. Dengan meningkatkan kepemilikan manajemen di 

dalam perusahaan diharapkan dapat membantu menyelaraskan kepentingan 

pemegang saham dengan manajemen.  

 Hasil penelitian ini menyatakan bahwa adanya kepemilikan manajemen 

akan menurunkan nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan belum banyak pihak 

manajemen yang memiliki saham perusahaan dengan jumlah yang cukup 

signifikan. Dengan jumlah kepemilikan manajamen yang rendah menyebabkan 
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pihak manajemen lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada 

kepentingan perusahaan. Selain itu, kepemilikan manajemen yang rendah juga 

mengakibatkan kinerja yang kurang maksimal oleh pihak manajemen karena pihak 

manajemen merasa belum ikut memiliki perusahaan sehingga adanya kepemilikan 

manajemen akan menurunkan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini bertentangan 

dengan penelitian Rachmawati dan Triatmoko (2007), Wahyudi dan Pawestri 

(2006), dan Nurlela dan Islahuddin (2008) yang menyatakan bahwa kepemilikan 

manajemen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun, hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Siallagan dan Machfoedz (2006) dan 

Haruman (2008) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh 

negatif terhadap nilai perusahaan.  

 

4.2.3. PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP 
NILAI PERUSAHAAN 
 

 Hipotesis ketiga menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif kepemilikan 

institusional terhadap nilai perusahaan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,001 dengan nilai t sebesar 0,202 dan 

nilai signifikansi sebesar 0,840, nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 

(0,840 > 0,05) yang berarti bahwa hipotesis ketiga ditolak. Dengan demikian, 

hipotesis ketiga yang menyatakan kepemilikan institusional  berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan ditolak.  

  Hasil penelitian ini sesuai kurang sesuai dengan teori keagenan, dimana 

adanya kepemilikan institusional akan dapat mengurangi konflik keagenan yang 
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terjadi antara pemegang saham dan manajemen. Dengan adanya kepemilikan 

institusional diharapkan dapat membantu mengurangi konflik kepentingan yang 

terjadi antara pemegang saham dengan manajemen. Perusahaan dengan 

kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya dalam 

memonitor manajemen secara efektif dalam meningkatkan kinerja manajemen. 

Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan 

aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan 

terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen sehingga akan 

meningkatkan nilai perusahaan. 

 Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya faktor 

eksternal yaitu terjadinya krisis keuangan global. Krisis ekonomi global 

mengakibatkan kepanikan bagi para investor sehingga sentimen negatif terus 

berkembang. Krisis keuangan global juga menyebabkan terjadinya inflasi yang 

mengakibatkan melonjaknya harga barang-barang dan menurunnya daya beli 

masyarakat. Krisis keuangan global ini juga berdampak kepada ekspor Indonesia 

yang mengakibatkan penurunan kemampuan membeli produk ekspor yang 

dihasilkan Indonesia. Selain itu, hasil penelitian Brush et al. (2000) dalam  Tarjo 

(2008) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berhasil 

meningkatkan nilai perusahaan. Kegagalan ini ternyata disebabkan tidak berhasil 

meningkatkan pertumbuhan penjualan. Hal ini berarti adanya kepemilikan 

institusional tidak berhasil meningkatkan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini 

bertentangan dengan penelitian Rachmawati dan Triatmoko (2007) yang 
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menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anita (2007) 

dan Haruman (2007) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

 

4.2.4. PENGARUH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP 
NILAI PERUSAHAAN 
 

 Hipotesis keempat menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dewan 

komisaris independen terhadap nilai perusahaan dan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Hal ini dapat dilihat nilai koefisien sebesar 0,006 dengan nilai t sebesar 0,293 dan 

nilai signifikansi sebesar  0,771,  nilai signifikansi  tersebut  lebih  besar dari  0,05  

(0,771 > 0,05) yang  berarti bahwa hipotesis keempat ditolak. Dengan demikian, 

hipotesis keempat yang menyatakan dewan komisaris independen berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan ditolak.   

 Hasil penelitian ini sesuai kurang sesuai dengan teori keagenan, dimana 

adanya dewan komisaris independen akan dapat mengurangi konflik keagenan 

yang terjadi antara pemegang saham dan manajemen. Dengan adanya dewan 

komisaris independen diharapkan dapat membantu mengurangi konflik 

kepentingan yang terjadi antara pemegang saham dengan manajemen. Dewan 

komisaris independen berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang 

dilaksanakan oleh manajemen dengan lebih efektif dan mencegah konsentrasi 

pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen. Selain itu, dewan 

komisaris independen dipandang lebih baik dibanding dewan komisaris berasal 
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dari dalam perusahaan karena dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan 

akan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan dengan lebih 

objektif sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. 

 Hasil penelitian ini menyatakan dewan komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan jumlah dewan 

komisaris independen yang ada dalam perusahaan sampel masih tergolong rendah 

sehingga dewan komisaris indepeden kurang dapat menjalankan fungsinya dengan 

baik dalam mengawasi atau memonitoring manajemen. Selain itu, rendahnya 

jumlah dewan komisaris independen juga belum mampu mendominasi dalam 

menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan. Hal ini berarti dewan 

komisaris independen tidak berhasil meningkatkan nilai perusahaan. Hasil penelitian 

ini bertentangan dengan penelitian Siallagan dan Machfoedz (2006) yang 

menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Rachmawati dan Triatmoko (2007) yang menyatakan bahwa dewan komisaris 

independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

4.2.5. PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, 
KEPEMILIKAN MANAJEMEN, KEPEMILIKAN 
INSTITUSIONAL, DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN 
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 
 

 Hipotesis kelima menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility, 

kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris 

independen secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility, 
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kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris 

independen secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung sebesar 5,578 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,001. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,001 < 0,05) yang 

berarti bahwa hipotesis kelima diterima. Arah hubungan yang terjadi antara 

Corporate Social Responsibility, kepemilikan manajemen, kepemilikan 

institusional, dan dewan komisaris independen dengan nilai perusahaan adalah 

positif, artinya apabila terjadi peningkatan Corporate Social Responsibility, 

kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris 

independen maka nilai perusahaan akan mengalami peningkatan dan apabila 

terjadi penurunan Corporate Social Responsibility, kepemilikan manajemen, 

kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen maka nilai 

perusahaan akan mengalami penurunan. Besarnya pengaruh Corporate Social 

Responsibility, kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, dan dewan 

komisaris independen terhadap nilai perusahaan dapat dilihat dari nilai koefisien 

determinasi Adjusted R square yang menunjukkan angka 0,280. Hal ini berarti 

bahwa Corporate Social Responsibility, kepemilikan manajemen, kepemilikan 

institusional, dan dewan komisaris independen mempengaruhi nilai perusahaan 

sebesar 28% sedangkan 72% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  SIMPULAN 

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut : 

1. Corporate Social Responsibility secara parsial berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan.  

2. Kepemilikan manajemen secara parsial berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan.  

3. Kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh terhadap  nilai 

perusahaan. 

4. Dewan komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan.  

5. Corporate Social Responsibility, kepemilikan manajemen, kepemilikan 

institusional dan dewan komisaris independen secara simultan 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

5.2. SARAN 

 Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan harus lebih memperhatikan dan meningkatkan besarnya % 

kepemilikan manajemen agar pihak manajemen dapat meningkatkan 

kinerjanya dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. 
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2. Dalam penelitian ini daftar item Corporate Social Responsibility 

menggunakan item Corporate Social Responsibility yang terdiri dari tema 

kemasyarakatan, produk dan konsumen, ketenagakerjaaan, dan lingkungan 

hidup. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah tema 

pengungkapan Corporate Social Responsibility, misalnya tema energi dan 

tema umum. 

3. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan nilai 

Adjusted R2 sebesar 28% sehingga 72 % sisanya masih dipengaruhi oleh 

variabel bebas lainnya. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan untuk 

menampilkan variabel lain ke dalam penelitian berikutnya, misalnya 

ukuran perusahaan, leverage, dan struktur modal. 
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DAFTAR SAMPEL PENELITIAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI 
BEI TAHUN 2006-2009 

 
No Kode Perusahaan Jenis 

1 AKRA PT. AKR Corporindo         
Chemical and Allied 

Products 
2 SOBI PT. Sorini Agro Asia       

3 LTLS PT. Lautan Luas            

4 ASII PT. Astra Internasional    

Automotive and Allied 

Products 

5 AUTO PT. Astra Otoparts         

6 HEXA PT. Hexindo Adi Perkasa    

7 INTA PT. Intraco Penta          

8 MTDL PT. Metroda Elektronik     Electronica and Office 

Equipment 9 MLPL PT. Multipolar Corporation 

10 TCID PT. Madom Indonesia        Consumer Goods 

11 KONI PT. Perdana Bangun Pusaka  Photographic Equipment 

12 TIRA PT. Tira Austenite         Metal and Allied Products 
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TABEL PERHITUNGAN PBV 
 

No Nama Perusahaan  2006 
Ekuitas saham biasa Jumlah saham yang beredar  Nilai buku Closing Price PBV 

1 PT. AKR Corporindo 1039092976000 624000000 1665.213 2725 1.636 
2 PT. Astra Internasional 22375766000000 4048355314 5527.125 15700 2.841 
3 PT. Astra Otoparts 1864461000000 771157280 2417.744 2925 1.210 
4 PT. Hexindo Adi Perkasa 345549000000 840000000 411.368 900 2.188 
5 PT. Intraco Penta 310575717346 432005844 718.916 480 0.668 
6 PT. Lautan Luas 506603000000 780000000 649.491 405 0.624 
7 PT. Metroda Elektronik 262298370674 2021432423 129.759 80 0.617 
8 PT. Multipolar Corporation 1364461000000 4365500658 312.555 110 0.352 
9 PT. Madom Indonesia 607647933549 180960000 3357.913 6950 2.070 

10 PT. Perdana Bangun Pusaka 20892063102 76000000 274.896 130 0.473 
11 PT. Sorini Agro Asia 357581740000 180000000 1986.565 1800 0.906 
12 PT. Tira Austenite 72547140845 58800000 1233.795 1500 1.216 
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No Nama Perusahaan  2007 
Ekuitas saham biasa Jumlah saham yang beredar  Nilai buku Closing Price PBV  

1 PT. AKR Corporindo 1277618814000 3120000000 409.493 1380 3.370 
2 PT. Astra Internasional 26962594000000 4048355314 6660.135 27300 4.099 
3 PT. Astra Otoparts 2261414000000 771157280 2932.494 3325 1.134 
4 PT. Hexindo Adi Perkasa 374815000000 840000000 446.208 740 1.658 
5 PT. Intraco Penta 320089605077 432005844 740.938 550 0.742 
6 PT. Lautan Luas 596140000000 780000000 764.282 440 0.576 
7 PT. Metroda Elektronik 284281847110 2041925923 139.222 184 1.322 
8 PT. Multipolar Corporation 1750532000000 6785159000 257.994 102 0.395 
9 PT. Madom Indonesia 673640221366 180960000 3722.592 8400 2.256 

10 PT. Perdana Bangun Pusaka 19415973218 76000000 255.473 210 0.822 
11 PT. Sorini Agro Asia 441320354000 900000000 490.356 1250 2.549 
12 PT. Tira Austenite 75070611210 58800000 1276.711 1600 1.253 
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No Nama Perusahaan  2008 
Ekuitas saham biasa Jumlah saham yang beredar  Nilai buku Closing Price PBV 

1 PT. AKR Corporindo 1608244402000 3125400000 514.572 720 1.399 
2 PT. Astra Internasional 33080000000000 4048355314 8171.220 10550 1.291 
3 PT. Astra Otoparts 2652969000000 771157280 3440.244 3500 1.017 
4 PT. Hexindo Adi Perkasa 612660000000 840000000 729.357 690 0.946 
5 PT. Intraco Penta 328623475813 432005844 760.692 234 0.308 
6 PT. Lautan Luas 799390000000 780000000 1024.859 530 0.517 
7 PT. Metroda Elektronik 317150812121 2041925923 155.319 71 0.457 
8 PT. Multipolar Corporation 1548735000000 6785159000 228.253 50 0.219 
9 PT. Madom Indonesia 816166049465 201066667 4059.181 5500 1.355 
10 PT. Perdana Bangun Pusaka 16607642473 76000000 218.522 92 0.421 
11 PT. Sorini Agro Asia 543758716000 902030000 602.817 900 1.493 
12 PT. Tira Austenite 76401224223 58800000 1299.341 1600 1.231 
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No Nama Perusahaan  2009 
Ekuitas saham biasa Jumlah saham yang beredar  Nilai buku Closing Price PBV 

1 PT. AKR Corporindo 1741060477000 3138292500 554.780 1170 2.109 
2 PT. Astra Internasional 39894000000000 4048355314 9854.372 34700 3.521 
3 PT. Astra Otoparts 3208778000000 771157280 4160.990 5750 1.382 
4 PT. Hexindo Adi Perkasa 703037390000 840000000 836.949 3150 3.764 
5 PT. Intraco Penta 357456611288 432005844 827.435 690 0.834 
6 PT. Lautan Luas 763343000000 780000000 978.645 750 0.766 
7 PT. Metroda Elektronik 320261418599 2041925923 156.843 87 0.555 
8 PT. Multipolar Corporation 1586463000000 6785159560 233.814 59 0.252 
9 PT. Madom Indonesia 880797253531 201066667 4380.623 8100 1.849 
10 PT. Perdana Bangun Pusaka 22090651929 76000000 290.666 74 0.255 
11 PT. Sorini Agro Asia 672907312000 905319750 743.281 1640 2.206 
12 PT. Tira Austenite 78603885088 58800000 1336.801 1740 1.302 
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DAFTAR PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

 

1. Tema Kemasyarakatan 

a. Dukungan pada kegiatan seni dan budaya 

b. Dukungan pada kegiatan olah raga (termasuk sponsorship) 

c. Partisipasi pada kegiatan masyarakat sekitar kantor pabrik 

d. Dukungan ke lembaga kerohanian 

e. Dukungan ke lembaga pendidikan (termasuk beasiswa, kesempatan 

magang, kesempatan penelitian) 

f. Dukungan ke lembaga  sosial lain 

g. Fasilitas sosial dan fasilitas umum 

h. Prioritas lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar (temasuk pemberian 

fasilitas dan motivasi oleh perusahaan untuk berwiraswasta) 

2. Tema Produk dan Konsumen 

a. Mutu produk 

b. Penghargaan kualitas (termasuk sertifikat kualitas, sertifikat halal dan 

penghargaan) 

c. Costumer Satisfication (upaya untuk meningkatkan kepuasan konsumen 

3. Tema Ketenagakerjaan 

a. Jumlah tenaga kerja 

b. Keselamatan kerja (kebijakan dan fasilitas keselamatan kerja) 

c. Kesehatan (termasuk fasilitas dokter dan poliklinik perusahaan) 

d. Koperasi karyawan  
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e. Gaji atau upah 

f. Tunjangan dan kesehatan lain (termasuk UMR, bantuan masa krisis, 

kesejahteraan untuk karyawan, asuransi dan fasilitas transportasi) 

g. Pendidikan dan latihan (termasuk kerjasama dengan perguruan tinggi 

negeri) 

h. Kesetaraan gender dalam kesempatan kerja dan karir  

i. Fasilitas peribadatan (termasuk peringatan hari besar agama) 

j. Cuti karyawan (termasuk cuti yang diperlukan oleh pekerja wanita) 

k. Pensiun (termasuk pembentukan atau pemilihan dana pensiun) 

l. Serikat pekerja 

m. Kesepakatan kerja bersama 

n. Turn over pekerja 

4. Tema Lingkungan Hidup 

a. Kebijakan lingkungan  

b. Sertifikasi lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan 

(AMDAL) 

c. Rating (termasuk penghargaan dibidang lingkungan) 

d. Energi (termasuk energi saving, total energi yang digunakan dan 

sebagainya) 

e. Pencegahan dan pengolahan polusi (termasuk pengolahan limbah) 

f. Dukungan pada konservasi satwa 

g. Dukungan pada konservasi lingkungan 
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No Tema Kemasyarakatan PT. AKR PT.Astra InternPT. Astra Oto PT. Hexindo PT. Intraco PT. Lautan 
1 Dukungan pada kegiatan seni dan budaya 1 0 0 0 0 0
2 Dukungan pada kegiatan olahraga (termasuk sponsorship) 0 0 0 0 0 0
3 Partisipasi pada kegiatan masyarakat sekitar kantor pabrik 2 0 1 2 0 1
4 Dukungan ke lembaga kerohanian 1 2 1 0 0 0
5 Dukungan ke lembaga pendidikan (termasuk beasiswa, kesempatan magang, kesempatan penelitian) 2 2 2 2 0 1
6 Dukungan ke lembaga sosial lain 1 0 0 0 0 0
7 Fasilitas sosial dan fasilitas umum 1 2 1 0 0 2
8 Prioritas lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar (termasuk pemberian fasilitas dan motivasi oleh perusahaan untuk berwira 2 2 1 0 0 0

Tema Produk dan Konsumen
9 Mutu produk 2 2 2 2 2 2

10 Penghargaan kualitas (termasuk sertifikat kualitas, sertifikat halal dan penghargaan) 1 1 1 0 0 1
11 Costumer Satisfication (upaya untuk maningkatkan kepuasan konsumen) 2 2 1 1 1 1

Tema Ketenagakerjaan
12 Jumlah tenaga kerja 1 1 1 2 1 1
13 Keselamatan Kerja (keselamatan kerja) 2 1 1 2 0 1
14 Kesehatan (termasuk fasilitas dokter dan poliklinik perusahaan) 1 1 1 0 0 1
15 Koperasi Karyawan 0 2 0 0 0 0
16 Gaji atau upah 1 1 1 1 1 1
17 Tunjangan dan kesehatan lain (termasuk UMR, bantuan masa krisis, kesejahteraaan untuk karyawan, asuransi, dan fasilitas tran 1 2 2 1 1 1
18 Pendidikan dan latihan (termasuk kerjasama dengan perguruan tinggi negeri) 2 2 2 2 0 2
19 Kesetaraan gender dalam kesempatan kerja  dan karir 0 0 0 0 0 0
20 Fasilitas peribadatan (termasuk peringatan hari besar agama) 0 2 0 0 0 0
21 Cuti karyawan (termasuk cuti yang diperlukan oleh pekerja wanita) 0 0 0 0 0 0
22 Pensiunan (termasuk pmbentukan atau pemilihan dana pensiun) 1 2 1 1 1 1
23 Serikat kerja 0 0 0 0 0 0
24 Kesempatan kerja bersama 0 2 0 0 0 0
25 Turn over pekerja 0 0 0 0 0 0

Tema Lingkungan Hidup
26 Kebijakan Lingkungan 2 2 2 1 0 2
27 Sertifikasi lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) 1 1 1 0 0 1
28 Rating (termasuk penghargaan dibidang lingkungan) 0 1 0 0 0 0
29 Energi (termasuk energi saving, total energi yang digunakan dan sebagainya) 0 0 0 0 0 0
30 Pencegahan dan pengolahan polusi (termasuk pengolahan limbah) 2 1 1 0 0 1
31 Dukungan pada konservsi satwa 0 0 0 0 0 0
32 Dukungan pada konservasi lingkungan 0 1 0 0 0 0

2006

Penilaian Corporate Social Responsibility 
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No Tema Kemasyarakatan PT. Metroda PT. MultipolarPT. Madom PT. Perdana PT. Sorini PT. Tira 
1 Dukungan pada kegiatan seni dan budaya 0 0 0 0 1 0
2 Dukungan pada kegiatan olahraga (termasuk sponsorship) 0 0 0 0 1 0
3 Partisipasi pada kegiatan masyarakat sekitar kantor pabrik 0 0 0 0 0 1
4 Dukungan ke lembaga kerohanian 0 0 0 0 1 0
5 Dukungan ke lembaga pendidikan (termasuk beasiswa, kesempatan magang, kesempatan penelitian) 2 2 0 0 2 0
6 Dukungan ke lembaga sosial lain 0 2 0 0 1 1
7 Fasilitas sosial dan fasilitas umum 0 0 0 0 2 0
8 Prioritas lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar (termasuk pemberian fasilitas dan motivasi oleh perusahaan untuk berwira 0 0 0 0 2 0

Tema Produk dan Konsumen
9 Mutu produk 2 2 2 2 2 2
10 Penghargaan kualitas (termasuk sertifikat kualitas, sertifikat halal dan penghargaan) 0 1 2 0 2 0
11 Costumer Satisfication (upaya untuk maningkatkan kepuasan konsumen) 1 1 2 2 1 1

Tema Ketenagakerjaan
12 Jumlah tenaga kerja 1 1 1 1 1 1
13 Keselamatan Kerja (keselamatan kerja) 0 0 0 0 2 0
14 Kesehatan (termasuk fasilitas dokter dan poliklinik perusahaan) 1 1 0 0 2 1
15 Koperasi Karyawan 0 0 0 0 0 1
16 Gaji atau upah 1 1 1 1 1 1
17 Tunjangan dan kesehatan lain (termasuk UMR, bantuan masa krisis, kesejahteraaan untuk karyawan, asuransi, dan fasilitas tran 1 1 1 1 2 1
18 Pendidikan dan latihan (termasuk kerjasama dengan perguruan tinggi negeri) 2 2 0 2 2 2
19 Kesetaraan gender dalam kesempatan kerja  dan karir 0 0 0 0 0 0
20 Fasilitas peribadatan (termasuk peringatan hari besar agama) 0 0 0 0 0 0
21 Cuti karyawan (termasuk cuti yang diperlukan oleh pekerja wanita) 0 0 0 0 0 0
22 Pensiunan (termasuk pmbentukan atau pemilihan dana pensiun) 1 1 1 1 1 1
23 Serikat kerja 0 0 0 0 0 0
24 Kesempatan kerja bersama 0 0 0 0 0 0
25 Turn over pekerja 0 0 0 0 0 0

Tema Lingkungan Hidup
26 Kebijakan Lingkungan 0 0 0 0 1 0
27 Sertifikasi lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) 0 0 0 0 2 0
28 Rating (termasuk penghargaan dibidang lingkungan) 0 0 0 0 0 0
29 Energi (termasuk energi saving, total energi yang digunakan dan sebagainya) 0 0 0 0 0 0
30 Pencegahan dan pengolahan polusi (termasuk pengolahan limbah) 0 0 0 0 1 0
31 Dukungan pada konservsi satwa 0 0 0 0 0 0
32 Dukungan pada konservasi lingkungan 0 0 0 0 0 0

2006
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No Tema Kemasyarakatan PT. AKR PT.Astra InternPT. Astra Oto PT. Hexindo PT. IntracoPT. Lautan 
1 Dukungan pada kegiatan seni dan budaya 0 0 0 0 0 0
2 Dukungan pada kegiatan olahraga (termasuk sponsorship) 0 0 0 0 0 0
3 Partisipasi pada kegiatan masyarakat sekitar kantor pabrik 2 0 0 0 0 0
4 Dukungan ke lembaga kerohanian 1 2 0 0 2 0
5 Dukungan ke lembaga pendidikan (termasuk beasiswa, kesempatan magang, kesempatan penelitian) 2 2 2 2 2 1
6 Dukungan ke lembaga sosial lain 1 0 0 1 0 0
7 Fasilitas sosial dan fasilitas umum 1 2 2 0 2 0
8 Prioritas lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar (termasuk pemberian fasilitas dan motivasi oleh perusahaan untuk berwira 0 2 2 0 2 0

Tema Produk dan Konsumen
9 Mutu produk 2 2 2 2 2 2
10 Penghargaan kualitas (termasuk sertifikat kualitas, sertifikat halal dan penghargaan) 1 1 1 0 1 1
11 Costumer Satisfication (upaya untuk maningkatkan kepuasan konsumen) 2 2 1 1 2 1

Tema Ketenagakerjaan
12 Jumlah tenaga kerja 1 1 1 2 1 1
13 Keselamatan Kerja (keselamatan kerja) 2 1 1 2 1 0
14 Kesehatan (termasuk fasilitas dokter dan poliklinik perusahaan) 1 1 1 0 1 0
15 Koperasi Karyawan 0 2 0 0 2 0
16 Gaji atau upah 1 1 1 1 1 1
17 Tunjangan dan kesehatan lain (termasuk UMR, bantuan masa krisis, kesejahteraaan untuk karyawan, asuransi, dan fasilitas tran 1 2 1 1 2 1
18 Pendidikan dan latihan (termasuk kerjasama dengan perguruan tinggi negeri) 2 2 2 2 2 2
19 Kesetaraan gender dalam kesempatan kerja  dan karir 0 0 0 0 0 0
20 Fasilitas peribadatan (termasuk peringatan hari besar agama) 0 2 0 0 2 0
21 Cuti karyawan (termasuk cuti yang diperlukan oleh pekerja wanita) 0 0 0 0 0 0
22 Pensiunan (termasuk pmbentukan atau pemilihan dana pensiun) 1 2 1 1 2 1
23 Serikat kerja 0 0 0 0 0 0
24 Kesempatan kerja bersama 0 2 0 0 2 0
25 Turn over pekerja 0 0 0 0 0 0

Tema Lingkungan Hidup
26 Kebijakan Lingkungan 2 2 2 1 2 2
27 Sertifikasi lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) 1 1 2 0 1 1
28 Rating (termasuk penghargaan dibidang lingkungan) 0 1 0 0 1 0
29 Energi (termasuk energi saving, total energi yang digunakan dan sebagainya) 0 1 0 0 0 0
30 Pencegahan dan pengolahan polusi (termasuk pengolahan limbah) 2 1 2 0 1 1
31 Dukungan pada konservsi satwa 0 0 0 0 0 0
32 Dukungan pada konservasi lingkungan 0 1 0 0 1 0

2007
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No Tema Kemasyarakatan PT. Metroda PT. Multipolar PT. Madom PT. Perdana PT. Sorini PT. Tira 
1 Dukungan pada kegiatan seni dan budaya 0 0 0 0 0 0
2 Dukungan pada kegiatan olahraga (termasuk sponsorship) 0 0 0 0 0 0
3 Partisipasi pada kegiatan masyarakat sekitar kantor pabrik 0 0 0 0 0 0
4 Dukungan ke lembaga kerohanian 2 2 0 0 0 0
5 Dukungan ke lembaga pendidikan (termasuk beasiswa, kesempatan magang, kesempatan penelitian) 2 2 0 0 2 2
6 Dukungan ke lembaga sosial lain 0 0 0 0 1 2
7 Fasilitas sosial dan fasilitas umum 0 0 0 0 2 0
8 Prioritas lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar (termasuk pemberian fasilitas dan motivasi oleh perusahaan untuk berwira 0 0 0 0 1 0

Tema Produk dan Konsumen
9 Mutu produk 2 2 2 2 2 2
10 Penghargaan kualitas (termasuk sertifikat kualitas, sertifikat halal dan penghargaan) 0 0 2 0 0 0
11 Costumer Satisfication (upaya untuk maningkatkan kepuasan konsumen) 2 1 2 2 1 1

Tema Ketenagakerjaan
12 Jumlah tenaga kerja 1 1 1 1 1 1
13 Keselamatan Kerja (keselamatan kerja) 0 0 0 0 2 1
14 Kesehatan (termasuk fasilitas dokter dan poliklinik perusahaan) 1 1 0 0 2 1
15 Koperasi Karyawan 0 0 0 0 0 1
16 Gaji atau upah 1 1 1 1 1 1
17 Tunjangan dan kesehatan lain (termasuk UMR, bantuan masa krisis, kesejahteraaan untuk karyawan, asuransi, dan fasilitas tran 1 1 1 1 1 1
18 Pendidikan dan latihan (termasuk kerjasama dengan perguruan tinggi negeri) 2 2 0 2 2 2
19 Kesetaraan gender dalam kesempatan kerja  dan karir 0 0 0 0 0 0
20 Fasilitas peribadatan (termasuk peringatan hari besar agama) 0 0 0 0 0 0
21 Cuti karyawan (termasuk cuti yang diperlukan oleh pekerja wanita) 0 0 0 0 0 0
22 Pensiunan (termasuk pmbentukan atau pemilihan dana pensiun) 1 1 1 1 1 1
23 Serikat kerja 0 0 0 0 0 0
24 Kesempatan kerja bersama 0 0 0 0 0 0
25 Turn over pekerja 0 0 0 0 0 0

Tema Lingkungan Hidup
26 Kebijakan Lingkungan 0 0 0 0 1 1
27 Sertifikasi lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) 0 0 0 0 0 0
28 Rating (termasuk penghargaan dibidang lingkungan) 0 0 0 0 0 0
29 Energi (termasuk energi saving, total energi yang digunakan dan sebagainya) 0 0 0 0 0 0
30 Pencegahan dan pengolahan polusi (termasuk pengolahan limbah) 0 0 0 0 1 0
31 Dukungan pada konservsi satwa 0 0 0 0 0 0
32 Dukungan pada konservasi lingkungan 0 0 0 0 1 1

2007
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No Tema Kemasyarakatan PT. AKR PT.Astra Intern PT. Astra Oto PT. Hexindo PT. Intraco PT. Lautan 
1 Dukungan pada kegiatan seni dan budaya 0 0 0 0 0 0
2 Dukungan pada kegiatan olahraga (termasuk sponsorship) 0 0 0 0 0 0
3 Partisipasi pada kegiatan masyarakat sekitar kantor pabrik 0 0 0 0 0 0
4 Dukungan ke lembaga kerohanian 0 2 2 2 2 0
5 Dukungan ke lembaga pendidikan (termasuk beasiswa, kesempatan magang, kesempatan penelitian) 2 2 2 1 0 1
6 Dukungan ke lembaga sosial lain 0 0 0 0 0 0
7 Fasilitas sosial dan fasilitas umum 2 2 0 1 2 0
8 Prioritas lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar (termasuk pemberian fasilitas dan motivasi oleh perusahaan untuk berwiras 1 2 2 2 0 0

Tema Produk dan Konsumen
9 Mutu produk 2 2 2 2 2 2

10 Penghargaan kualitas (termasuk sertifikat kualitas, sertifikat halal dan penghargaan) 1 1 1 0 1 1
11 Costumer Satisfication (upaya untuk maningkatkan kepuasan konsumen) 2 2 1 1 2 1

Tema Ketenagakerjaan
12 Jumlah tenaga kerja 1 1 1 2 2 1
13 Keselamatan Kerja (keselamatan kerja) 2 1 1 2 0 0
14 Kesehatan (termasuk fasilitas dokter dan poliklinik perusahaan) 1 1 1 1 0 0
15 Koperasi Karyawan 0 2 0 0 0 0
16 Gaji atau upah 1 1 1 1 1 1
17 Tunjangan dan kesehatan lain (termasuk UMR, bantuan masa krisis, kesejahteraaan untuk karyawan, asuransi, dan fasilitas tran 1 2 1 2 1 1
18 Pendidikan dan latihan (termasuk kerjasama dengan perguruan tinggi negeri) 2 2 2 2 2 2
19 Kesetaraan gender dalam kesempatan kerja  dan karir 0 0 0 0 0 0
20 Fasilitas peribadatan (termasuk peringatan hari besar agama) 0 2 0 0 2 0
21 Cuti karyawan (termasuk cuti yang diperlukan oleh pekerja wanita) 0 0 0 0 0 0
22 Pensiunan (termasuk pmbentukan atau pemilihan dana pensiun) 1 2 1 1 1 1
23 Serikat kerja 0 0 0 0 0 0
24 Kesempatan kerja bersama 0 2 0 0 0 0
25 Turn over pekerja 0 0 0 0 0 0

Tema Lingkungan Hidup
26 Kebijakan Lingkungan 2 2 2 2 1 2
27 Sertifikasi lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) 1 1 2 0 1 1
28 Rating (termasuk penghargaan dibidang lingkungan) 0 1 0 0 0 0
29 Energi (termasuk energi saving, total energi yang digunakan dan sebagainya) 0 1 0 0 0 0
30 Pencegahan dan pengolahan polusi (termasuk pengolahan limbah) 2 1 2 0 0 1
31 Dukungan pada konservsi satwa 0 0 0 0 0 0
32 Dukungan pada konservasi lingkungan 1 1 1 0 0 0

2008
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No Tema Kemasyarakatan PT. Metroda PT. Multipolar PT. Madom PT. Perdana PT. Sorini PT. Tira 
1 Dukungan pada kegiatan seni dan budaya 0 0 0 0 0 0
2 Dukungan pada kegiatan olahraga (termasuk sponsorship) 0 1 0 0 0 0
3 Partisipasi pada kegiatan masyarakat sekitar kantor pabrik 0 0 0 0 0 0
4 Dukungan ke lembaga kerohanian 2 0 0 0 1 0
5 Dukungan ke lembaga pendidikan (termasuk beasiswa, kesempatan magang, kesempatan penelitian) 2 0 2 0 2 2
6 Dukungan ke lembaga sosial lain 0 2 0 0 0 2
7 Fasilitas sosial dan fasilitas umum 0 0 0 0 1 0
8 Prioritas lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar (termasuk pemberian fasilitas dan motivasi oleh perusahaan untuk berwira 0 0 0 0 2 0

Tema Produk dan Konsumen
9 Mutu produk 2 2 2 2 2 2
10 Penghargaan kualitas (termasuk sertifikat kualitas, sertifikat halal dan penghargaan) 2 1 2 0 0 0
11 Costumer Satisfication (upaya untuk maningkatkan kepuasan konsumen) 2 1 2 2 1 1

Tema Ketenagakerjaan
12 Jumlah tenaga kerja 1 1 1 1 2 1
13 Keselamatan Kerja (keselamatan kerja) 0 0 0 0 2 1
14 Kesehatan (termasuk fasilitas dokter dan poliklinik perusahaan) 1 1 0 0 2 1
15 Koperasi Karyawan 0 0 0 0 0 1
16 Gaji atau upah 1 1 1 1 1 1
17 Tunjangan dan kesehatan lain (termasuk UMR, bantuan masa krisis, kesejahteraaan untuk karyawan, asuransi, dan fasilitas tran 1 1 1 1 1 1
18 Pendidikan dan latihan (termasuk kerjasama dengan perguruan tinggi negeri) 2 2 2 2 2 2
19 Kesetaraan gender dalam kesempatan kerja  dan karir 0 0 0 0 0 0
20 Fasilitas peribadatan (termasuk peringatan hari besar agama) 0 0 0 0 0 0
21 Cuti karyawan (termasuk cuti yang diperlukan oleh pekerja wanita) 0 0 0 0 0 0
22 Pensiunan (termasuk pmbentukan atau pemilihan dana pensiun) 1 1 1 1 1 1
23 Serikat kerja 0 0 0 0 0 0
24 Kesempatan kerja bersama 0 0 0 0 0 0
25 Turn over pekerja 0 0 0 0 0 0

Tema Lingkungan Hidup
26 Kebijakan Lingkungan 0 1 2 0 1 1
27 Sertifikasi lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) 0 0 0 0 0 0
28 Rating (termasuk penghargaan dibidang lingkungan) 0 0 0 0 0 0
29 Energi (termasuk energi saving, total energi yang digunakan dan sebagainya) 0 0 0 0 0 0
30 Pencegahan dan pengolahan polusi (termasuk pengolahan limbah) 0 0 2 0 1 0
31 Dukungan pada konservsi satwa 0 0 0 0 0 0
32 Dukungan pada konservasi lingkungan 0 0 0 0 1 1

2008
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No Tema Kemasyarakatan PT. AKR PT.Astra InternPT. Astra Oto PT. Hexindo PT. Intraco PT. Lautan 
1 Dukungan pada kegiatan seni dan budaya 0 0 0 0 0 0
2 Dukungan pada kegiatan olahraga (termasuk sponsorship) 0 0 0 2 0 0
3 Partisipasi pada kegiatan masyarakat sekitar kantor pabrik 2 1 0 0 0 2
4 Dukungan ke lembaga kerohanian 0 2 0 1 0 0
5 Dukungan ke lembaga pendidikan (termasuk beasiswa, kesempatan magang, kesempatan penelitian) 2 2 2 2 2 2
6 Dukungan ke lembaga sosial lain 0 0 0 1 2 0
7 Fasilitas sosial dan fasilitas umum 2 0 2 0 2 2
8 Prioritas lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar (termasuk pemberian fasilitas dan motivasi oleh perusahaan untuk berwira 1 2 2 0 0 0

Tema Produk dan Konsumen
9 Mutu produk 2 2 2 2 2 2

10 Penghargaan kualitas (termasuk sertifikat kualitas, sertifikat halal dan penghargaan) 0 1 2 0 0 0
11 Costumer Satisfication (upaya untuk maningkatkan kepuasan konsumen) 2 2 2 1 2 1

Tema Ketenagakerjaan
12 Jumlah tenaga kerja 2 2 1 2 2 1
13 Keselamatan Kerja (keselamatan kerja) 2 1 1 2 1 1
14 Kesehatan (termasuk fasilitas dokter dan poliklinik perusahaan) 2 1 1 0 0 1
15 Koperasi Karyawan 0 2 0 0 0 0
16 Gaji atau upah 1 1 1 1 1 1
17 Tunjangan dan kesehatan lain (termasuk UMR, bantuan masa krisis, kesejahteraaan untuk karyawan, asuransi, dan fasilitas tran 2 2 1 1 1 1
18 Pendidikan dan latihan (termasuk kerjasama dengan perguruan tinggi negeri) 2 2 2 2 2 2
19 Kesetaraan gender dalam kesempatan kerja  dan karir 0 0 0 0 0 0
20 Fasilitas peribadatan (termasuk peringatan hari besar agama) 0 0 0 0 2 0
21 Cuti karyawan (termasuk cuti yang diperlukan oleh pekerja wanita) 2 0 0 0 0 0
22 Pensiunan (termasuk pmbentukan atau pemilihan dana pensiun) 1 2 1 1 1 1
23 Serikat kerja 0 0 0 0 0 0
24 Kesempatan kerja bersama 0 0 0 0 0 0
25 Turn over pekerja 0 0 0 0 0 0

Tema Lingkungan Hidup
26 Kebijakan Lingkungan 2 2 2 1 1 2
27 Sertifikasi lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) 1 1 2 2 1 1
28 Rating (termasuk penghargaan dibidang lingkungan) 0 0 0 0 0 0
29 Energi (termasuk energi saving, total energi yang digunakan dan sebagainya) 0 0 1 0 0 0
30 Pencegahan dan pengolahan polusi (termasuk pengolahan limbah) 2 0 2 0 0 1
31 Dukungan pada konservsi satwa 0 0 0 0 0 0
32 Dukungan pada konservasi lingkungan 0 0 1 2 0 2

2009
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No Tema Kemasyarakatan PT. Metroda PT. MultipolarPT. Madom PT. Perdana PT. Sorini PT. Tira 
1 Dukungan pada kegiatan seni dan budaya 0 0 0 0 0 0
2 Dukungan pada kegiatan olahraga (termasuk sponsorship) 0 1 0 0 0 0
3 Partisipasi pada kegiatan masyarakat sekitar kantor pabrik 2 0 0 0 0 1
4 Dukungan ke lembaga kerohanian 1 0 0 0 1 0
5 Dukungan ke lembaga pendidikan (termasuk beasiswa, kesempatan magang, kesempatan penelitian) 2 0 2 0 2 1
6 Dukungan ke lembaga sosial lain 1 1 0 0 0 1
7 Fasilitas sosial dan fasilitas umum 0 0 0 0 1 0
8 Prioritas lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar (termasuk pemberian fasilitas dan motivasi oleh perusahaan untuk berwira 0 0 0 0 2 0

Tema Produk dan Konsumen
9 Mutu produk 2 2 2 2 2 2

10 Penghargaan kualitas (termasuk sertifikat kualitas, sertifikat halal dan penghargaan) 2 1 2 0 0 0
11 Costumer Satisfication (upaya untuk maningkatkan kepuasan konsumen) 2 1 2 2 1 1

Tema Ketenagakerjaan
12 Jumlah tenaga kerja 1 1 1 1 2 1
13 Keselamatan Kerja (keselamatan kerja) 0 0 0 0 2 1
14 Kesehatan (termasuk fasilitas dokter dan poliklinik perusahaan) 1 1 0 0 2 1
15 Koperasi Karyawan 0 0 0 0 0 1
16 Gaji atau upah 1 1 1 1 1 1
17 Tunjangan dan kesehatan lain (termasuk UMR, bantuan masa krisis, kesejahteraaan untuk karyawan, asuransi, dan fasilitas tran 1 1 1 1 1 1
18 Pendidikan dan latihan (termasuk kerjasama dengan perguruan tinggi negeri) 2 2 2 2 2 1
19 Kesetaraan gender dalam kesempatan kerja  dan karir 0 0 0 0 0 0
20 Fasilitas peribadatan (termasuk peringatan hari besar agama) 0 0 0 0 0 0
21 Cuti karyawan (termasuk cuti yang diperlukan oleh pekerja wanita) 0 0 0 0 0 0
22 Pensiunan (termasuk pmbentukan atau pemilihan dana pensiun) 1 1 1 1 1 1
23 Serikat kerja 0 0 0 0 0 0
24 Kesempatan kerja bersama 0 0 0 0 0 0
25 Turn over pekerja 0 0 0 0 0 0

Tema Lingkungan Hidup
26 Kebijakan Lingkungan 0 1 2 0 1 1
27 Sertifikasi lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) 0 0 0 0 0 0
28 Rating (termasuk penghargaan dibidang lingkungan) 0 0 0 0 0 0
29 Energi (termasuk energi saving, total energi yang digunakan dan sebagainya) 0 0 0 0 0 0
30 Pencegahan dan pengolahan polusi (termasuk pengolahan limbah) 0 0 2 0 1 0
31 Dukungan pada konservsi satwa 0 0 0 0 0 0
32 Dukungan pada konservasi lingkungan 0 0 0 0 1 0

2009
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TABEL PERHITUNGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR DI BEI TAHUN 2006‐2009 

 

NO Nama Perusahaan 
Corporate Social Responsibility  

2006 2007 2008 2009 

1 PT. AKR Corporindo         64,358 60,821 59,151 59,151

2 PT. Astra Internasional    68,252 70,383 70,383 59,151

3 PT. Astra Otoparts         60,821 57,532 59,151 60,821

4 PT. Hexindo Adi Perkasa    49,941 49,941 54,416 55,957

5 PT. Intraco Penta          42,601 48,478 52,904 54,416

6 PT. Lautan Luas            57,532 51,415 51,415 57,532

7 PT. Metroda Elektronik     47,019 48,478 49,941 52,904

8 PT. Multipolar Corporation 49,941 48,478 51,415 51,415

9 PT. Madom Indonesia        44,088 49,941 49,941 49,941

10 PT. Perdana Bangun Pusaka  44,088 44,088 44,088 44,088

11 PT. Sorini Agro Asia       64,358 57,532 57,532 57,532

12 PT. Tira Austenite         49,941 54,416 54,416 54,416
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TABEL PROSENTASE KEPEMILIKAN MANAJEMEN PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI 

TAHUN 2006‐2009 

 

No Nama Perusahaan  
Kepemilikan Manajemen (%) 

2006 2007 2008 2009 

1 PT. AKR Corporindo 0,14 0,13 0,24 0,5 

2 PT. Astra Internasional 0,02 0,02 0,03  0,04 

3 PT. Astra Otoparts 0,05 0,04 0,07 0,04 

4 PT. Hexindo Adi Perkasa 0,01 0,01 0,01 0,02 

5 PT. Intraco Penta 1,33 2,19 5,43 5,76 

6 PT. Lautan Luas 3,64 3,64 3,64 3,64 

7 PT. Metroda Elektronik 1,7 1,17 6,42 10,07 

8 PT. Multipolar Corporation 0,003 0,004 0,003 0,003 

9 PT. Madom Indonesia 0,749 0,749 0,19 0,184 

10 PT. Perdana Bangun Pusaka 5,58 5,58 5,58 5,58 

11 PT. Sorini Agro Asia 0,05 0,04 0,04 0,16 

12 PT. Tira Austenite 0,024 0,024 0,012 0,012 
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TABEL PROSENTASE KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI 

TAHUN 2006‐2009 

 

No Nama Perusahaan  
Kepemilikan Institusional (%) 

2006 2007 2008 2009 

1 PT. AKR Corporindo 71,24 71,24 71,11 70,82 

2 PT. Astra Internasional 50,11 50,11 50,11 50,11 

3 PT. Astra Otoparts 86,72 86,75 93,91 95,65 

4 PT. Hexindo Adi Perkasa 76,21 76,21 76,21 76,21 

5 PT. Intraco Penta 86,51 86,51 86,50 86,50 

6 PT. Lautan Luas 68,18 63,03 63,03 63,03 

7 PT. Metroda Elektronik 13,07 12,93 12,93 12,93 

8 PT. Multipolar Corporation 49,346 51,15 51,15 31,994 

9 PT. Madom Indonesia 79,503 79,503 79,234 79,234 

10 PT. Perdana Bangun Pusaka 72,87 72,87 72,87 72,87 

11 PT. Sorini Agro Asia 64,62 69,91 69,91 87,41 

12 PT. Tira Austenite 96,431 96,431 96,431 96,431 
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TABEL PROSENTASE DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI 

BEI TAHUN 2006‐2009 

 

No Nama Perusahaan  
Dewan Komisaris Independen (%) 

2006 2007 2008 2009 

1 PT. AKR Corporindo 33.333 33.333 33.333 33.333 

2 PT. Astra Internasional 50 50 50 50 

3 PT. Astra Otoparts 40 42.9 30 30 

4 PT. Hexindo Adi Perkasa 33.333 33.333 33.333 33.333 

5 PT. Intraco Penta 33.333 33.333 33.333 33.333 

6 PT. Lautan Luas 33.333 25 40 40 

7 PT. Metroda Elektronik 33.333 33.333 33.333 33.333 

8 PT. Multipolar Corporation 50 50 33.333 50 

9 PT. Madom Indonesia 40 40 40 40 

10 PT. Perdana Bangun Pusaka 33.333 33.333 33.333 33.333 

11 PT. Sorini Agro Asia 33.333 33.333 33.333 33.333 

12 PT. Tira Austenite 33.333 33.333 33.333 33.333 
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA COLLIN TOL 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Y 
  /METHOD=ENTER X1 X2 X3 X4 
  /SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED) 
  /RESIDUALS DURBIN HIST(ZRESID) NORM(ZRESID) 
  /CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3) 

  /SAVE RESID. 
 
Regression 
 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .584a .342 .280 .820678 2.122

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2   
b. Dependent Variable: Y    
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 15.028 4 3.757 5.578 .001a

Residual 28.961 43 .674   
Total 43.989 47    

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2    
b. Dependent Variable: Y     

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -1.560 1.456  -1.071 .290   
X1 .051 .019 .363 2.647 .011 .814 1.229

X2 -.124 .059 -.312 -2.081 .043 .683 1.464

X3 .001 .006 .029 .202 .840 .759 1.317

X4 .006 .022 .042 .293 .771 .739 1.353

a. Dependent Variable: Y       
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Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 .045a .002 -.091 .81986309

a. Predictors: (Constant), DKI, KM, CSR, KI  
b. Dependent Variable: Unstandardized Residual 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.687 .724  -.948 .348

X1 .015 .010 .214 1.573 .123

X2 -.057 .030 -.288 -1.938 .059

X3 -.003 .003 -.138 -.977 .334

X4 .021 .011 .277 1.937 .059

a. Dependent Variable: abs     

Charts 
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NPAR TESTS 
  /K-S(NORMAL)=RES_1 

  /MISSING ANALYSIS. 
 
NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 48
Normal Parametersa Mean .0000000

Std. Deviation .78497941
Most Extreme Differences Absolute .114

Positive .114
Negative -.066

Kolmogorov-Smirnov Z .791
Asymp. Sig. (2-tailed) .559

a. Test distribution is Normal.  

   

 
 



133 

 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y X1 X2 X3 X4 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Y 48 .219 4.099 1.34309 .967435

X1 48 42.601 70.383 5.40943E1 6.844157

X2 48 .003 10.070 1.55348 2.438158

X3 48 12.930 96.431 6.82925E1 22.471921

X4 48 25.000 50.000 3.66227E1 6.390458

Valid N (listwise) 48     
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


