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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Dalam menghadapi persaingan, suatu perusahaan harus mampu 

mempertahankan keunggulan bisnisnya dengan meningkatkan nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan menggambarkan seberapa baik atau buruk manajemen mengelola 

kekayaannya, hal ini bisa dilihat dari pengukuran kinerja keuangan yang diperoleh. 

Nilai perusahaan  secara konsep  dapat dijelaskan oleh  nilai yang ditentukan oleh 

harga saham yang diperjual belikan dipasar modal. Semakin tinggi harga saham 

perusahaan maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut, sebaliknya apabila 

semakin rendahnya harga saham  maka semakin rendah pula nilai perusahaan tersebut. 

Perusahaan dalam perkembangannya akan selalu berusaha untuk 

mempertahankan keunggulan bisnisnya dalam meningkatkan nilai perusahaan. 

Penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai cost, melainkan investasi perusahaan. 

Oleh sebab itu, tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan CSR 

sebenarnya telah menjadi perbincangan beberapa dekade lalu, dan kini juga tengah 

marak gaungnya ditingkat nasional maupun global. Corporate social responsibility 

dapat meningkatkan kepercayaan shareholder terhadap perusahaan, karena selain 

Corporate Social Responsibility dapat meningkat kinerja keuangan yang menjadi salah 

satu indikator investor melakukan investasi, Corporate Social Responsibility juga 

dapat memperlihatkan  baik atau buruknya reputasi perusahaan di masyarakat dengan 

melihat bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat yang 

menjadi jaminan keberlanjutan usaha . 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas ,maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 
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1. Apakah Kinerja Keuangan berpengaruh positif  terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan  sector pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?  

2. Apakah Corporate Sosial Responsibility (CSR) dapat memoderasi hubungan 

antara Kinerja Keuangan dengan Nilai Perusahaan pada perusahaan sector 

pertambangan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia ? 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kinerja keuangan  

 Menurut Munawir (2010:30) Kinerja keuangan perusahaan merupakan satu 

diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan 

berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan. Pihak yang berkepentingan sangat 

memerlukan hasil dari pengukuran kinerja keuangan untuk dapat melihat kondisi 

perusahaan dan tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

operasional. Kinerja keuangan perusahaan dikategorikan baik jika besarnya rasio 

keuangan perusahaan bernilai sama dengan atau diatas standar rasio keuangan. 

Menurut Munawir (2010:31) kinerja keuangan memiliki beberapa tujuan, yaitu: 

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi pada saat ditagih. 

2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. 

3. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas dan rentabilitas, yaitu kemampuan 

menghasilkan laba selama periode tertentu yang dibandingkan dengan penggunaan 

asset atau ekuitas secara produktif. 

4. Untuk mengetahui tingkat aktivitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan dalam 

menjalankan dan mempertahankan usahannya agar tetap stabil, yang diukur dari 

kemampuan perusahaan dalam membayar pokok utang dan beban Bunga tepat 

waktu, serta pembayaran dividen secara teratur kepada para pemegang saham 

tanpa mengalami kesulitan atau krisis keuangan.  

2.2 Corporate Social Responsibility 

Dalam Sembiring (2006) dinyatakan bahwa Pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai social disclosure, corporate social 

reporting, social accounting (Mathews,1995) atau corporate social responsibility 

(Hackston dan Milne, 1996) merupakan proses peng komunikasian dampak sosial dan 

lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang 

berkepentingan dan terhadap masyarakat secarakeseluruhan. Hal tersebut memperluas 
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tanggung jawab organisasi (khususnya perusahaan), di luar peran tradisionalnya untuk 

menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham. 

Perluasan tersebut dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggung 

jawab yang lebih luas dibanding hanya mencarilaba untuk pemegang saham (Gray et. 

al., 1987). 

2.3  Nilai Perusahaan 

Wetson dan Copeland (2008) menjelaskan bahwa untuk mengukur nilai 

perusahaan digunakan rasio-rasio penilaian atau rasio pasar. Rasio penilaian 

perusahaan yang digunakan dalam penelitian  adalah rasio Tobin’s Q . Rasio Tobin’s 

Q  merupakan perbandingan rasio nilai pasar saham dengan nilai buku equitas 

perusahaan.  

Weston dan Copeland (2008), mengatakan bahwa jika rasio dari tobin”s Q di 

atas 1 maka menunjukan bahwa investasi akan menghasilkan tingkat pengembalian 

yang lebih dari pada nilai investasi karena jika Q>1 berarti  nilai pasar lebih besar dari 

nilai asset perusahaan yang tercatat, hal ini menandakan bahwa saham overvalued. 

Sementara jika nilai dari rasio tobin”s Q di bawah 1 maka investasi tersebut tidak 

menarik  karena jika Q<1  berarti nilai pasarnya lebih kecil dari nilai tercatat asset 

perusahaan, ini menandakan bahwa saham undervalued. Jadi rasio ini merupakan 

ukuran yang lebih teliti tentang seberapa efektif menejemen memenfaatkan sumber 

daya yang di miliki oleh perusahaan. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H1  : Kinerja Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan 

H2 : Corporate social Responsibility memoderasi (memperkuat atau memperlemah) 

pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. 

3. METODE PENELITIAN 

3.1.Sampel   

Perusahaan sektor pertambangan sebanyak 47 ditetapkan sebagai sampel. 

Sebanyak 3 perusahaan dikeluarkan dari sampel karena tidak mempunyai laporan 

tahunan di BEI, dan 2 perusahan karena tidak mengungkapkan alokasi dana untuk 

CSR pada lapoan tahunan 2018. Dengan demik1an perusahaan yang jadi sampel 

sebanyak 42 perusahaan.  

3.2. Operasionalisasi Variabel 

Kinerja Kuangan 

a) Return On Asset ( ROA) 



4 
 

                 ROA =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  x 100% 

b) Return On Equity. 

  ROE = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 
 x 100% 

c)  Net Profit Margin 

NPM = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 x 100% 

d) Operating Profit Margin 

OPM = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
x 100% 

Coporate Social Responsibilty 

Alokasi Biaya CSR =   
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐶𝑆𝑅 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡

𝐿𝑎𝑏𝑎 (𝑟𝑢𝑔𝑖)𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑡−1)
x 100%  

Nilai Perusahaan  

Tobins’Q dapat dirumus sebagai berikut : 

Q =  
𝐸𝑀+𝐷

𝑇𝐴
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengujian Hipotesis  

4.1.1. Pengujian Hipotesis 1 

Hasil Uji-t pengaruh masing masing indikator kinerja keuangan terhadap nilai 

perusahaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 5.4. Hasil Uji t

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

(Constant) 2.319 0.597 3.886 0.000

ROA 0.011 0.043 0.041 0.262 0.795

(Constant) 2.366 0.525 4.508 0.000

ROE 0.004 0.011 0.058 0.366 0.716

(Constant) 2.329 0.523 4.453 0.000

NPM 0.012 0.016 0.119 0.760 0.452

(Constant) 2.249 0.555 4.051 0.000

OPM 0.011 0.016 0.113 0.718 0.477

a. Dependent Variable: Q

Model

Coefficients

1

2

3

4

 

Berdasarkan tabel output regresi di atas maka dapat dirumuskan persamaan 

regresi untuk masing masing indikator kinerja keuangan sebagai berikut 

Q = 2,319 + 0,011ROA +e …………………………..(1) 

Q = 2,366 + 0,004ROE +e …………………………..(2) 

Q = 2,329 + 0,012NPM +e …………………………..(3) 
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Q = 2,249 + 0,011OPM +e …………………………..(4) 

4.1.2. Pengujian Hipotesis 2 

Hasil Uji-t pengaruh masing masing indikator kinerja keuangan terhadap nilai 

perusahaan dengan memasukkan CSR sebagi variabel moderasi dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 5.5. Hasil Uji t dengan variabel moderasi 

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

(Constant) 2.625 0.485 5.413 0.000

ROA 0.031 0.040 0.113 0.780 0.440

CSR -0.165 0.047 -0.608 -3.513 0.001

ROACSR -0.001 0.009 -0.032 -0.169 0.867

(Constant) 2.901 0.463 6.271 0.000

ROE 0.007 0.008 0.111 0.876 0.387

CSR -0.143 0.047 -0.528 -3.058 0.004

ROECSR -0.004 0.005 -0.142 -0.814 0.421

(Constant) 2.736 0.465 5.885 0.000

NPM 0.019 0.013 0.180 1.435 0.160

CSR -0.167 0.050 -0.615 -3.302 0.002

NPMCSR -0.001 0.006 -0.026 -0.140 0.889

(Constant) 2.592 0.459 5.647 0.000

OPM 0.014 0.013 0.144 1.146 0.259

CSR -0.180 0.061 -0.663 -2.922 0.006

OPMCSR 0.001 0.004 0.045 0.200 0.843

a. Dependent Variable: Q

4

Model

Coefficients

1

2

3

 

Berdasarkan tabel output regresi berganda di atas maka dapat dirumuskan 

persamaan regresi untuk untuk masing masing indikator kinerja keuangan  ketika 

digabung dengan variabel moderator masing masing sebagai berikut: 

Q = 2,625 + 0,031ROA – 0,165CSR – 0,001ROACSR ……………………..…..(5) 

Q = 2,901 + 0,007ROE – 0,143CSR – 0,004ROECSR ………………………....(6) 

Q = 2,736 + 0,019NPM – 0,167CSR – 0,001NPMCSR ………………………...(7) 

Q = 2,592 + 0,014OPM – 0,180CSR +0,004OPMCSR ………………………….(8) 

5. KESIMPULAN  

a. Indikator kinerja keuangan ROA, ROE, NPM dan OPM berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Nilai pengaruh masing masing indikator 

kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan sangat rendah yang ditunjukkan oleh 

nilai r square yang sangat rendah. 

b. Corporate social Responsibility (CSR) dengan indicator biaya CSR yang 

dialokaskan memoderasi pengaruh masing masing indicator kinerja keuangan 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh kenaikan yang signifikan pada 

koefisien masing masing kinerja keuangan pada persamaan yang memasukkan 
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variabel CSR sebagai moderasi. Kenaikan r square juga cukup tinggi dibandingkan 

dengan persamaan yang tidak menggunakan variabel moderasi. 

DAFTAR PUSTAKA 

Brigham dan Houston. (2010). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan(Essentials Of 

Financial Management)Edisi 11 Buku 1. Jakarta : Salemba Empat. 

Gray, R, Kouhy, R. and Lavers, S (1995), “Methodological Themes: Constructing A 

Research Database Of Social And Environmental Reporting By Uk 

Companies”, Accounting, Auditing andAccountability Journal, Vol. 8 No. 

2,pp. 78-101. 

Gray, R, Owen, D. and Maunders, K. (1987), Corporate Social Reporting: Accounting 

and Accountability, Prentice-Hall, London. 

Hackston, David and Milne, Marcus J., (1996). “ Some Determinants Of Social And 

Environmental Disclosures In New Zaeland Companies”, Accounting, 

Imam Ghozali. (2011). AplikasiAnalisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 

Edisi 5. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

Mathews, M.R (1995). “Social and Environmental Accounting: A 

PracticalbbDemonstration of Ethical Concern”, Journal of Business Ethics, 

Vol. 14, ppb663-671 

Munawir, S. (2002). Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty  

Sembiring, Eddy. R. (2006). Karakteristik perusahaan dan pengungkapan tanggung 

jawab sosial: studi empiris pada perusahaan yang tercatat di buersa efek 

Jakarta. JMAKSI Vol.6. 

 

 

 


