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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

4.1 Statistik Deskriptif 

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015 diketahui 

bahwa perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI adalah 191 perusahaan. 

Dari jumlah tersebut diketahui bahwa jumlah sampel perusahaan pertambangan 

yang digunakan dan memenuhi kriteria dalam penelitian ini sebanyak 105 

perusahaan, kemudian dari 105 perusahaan tersebut ternyata terdapat beberapa 

data yang belum lolos uji asumsi klasik normalitas, sehingga perlu membuang 

data yang bersifat outlier. Data yang memenuhi uji asumsi klasik untuk pengujian 

hipotesis sebanyak 50 perusahaan. Berikut ini adalah hasil dari statistik deskriptif  

dari variabel – variabel penelitian  : 

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Model Regresi I dan II 

 
Model I: CSRDIt = α + β1aCR t-1 + β1bROA t-1 + β1cDERt-1 + β1dITO t-1+ β2aPER t-1 + β2bSize t-1 + β2cGrowth t-1 +  e 

Model II: PBVt = α + β3CSRDI t + e 

   N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CR_t-1 50 .59 5.79 2.1900 1.23833 
ROA_t-1 50 -.14 .46 .1048 .12303 
DER_t-1 50 .19 2.32 .7992 .56701 
ITO_t-1 50 .17 22.07 7.9946 5.07569 
PER_t-1 50 -30.21 26.32 8.7140 10.38746 
GROWTH_t-1 50 -.96 2.13 .1644 .50073 
SIZE_t-1 50 18.46 30.72 25.2520 4.16510 
CSR_t 50 .01 .37 .1982 .10364 
PBV_t 50 .23 4.90 1.4834 1.14519 
Valid N (listwise) 50         

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017
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Berdasarkan table 4.1 diatas,  dapat diketahui nilai terendah CRt-1 dari 

50 perusahaan pertambangan adalah 0.59 dan nilai tertinggi 5.79. Rata – rata 

CRt-1 sebesar 2.1900 berarti 50 sampel yang diteliti dapat menunjukkan Rp 1 

total asset lancar yang dimiliki perusahaan dapat melunasi kewajiban 

lancarnya sebesar 2.1900. Nilai deviasi standar sebesar 1.23833 nilai tersebut 

lebih kecil bila dibandingkan dengan rata – ratanya yang berarti tingkat 

keberagaman data currrent ratio rendah. 

Variabel  ROAt-1 memiliki nilai tertinggi 0.46 dan  nilai terendah -0.14. 

Rata – rata ROAt-1 adalah  0.1048 artinya setiap Rp 1 dari penggunaan total 

aset perusahaan pertambangan dapat menghasilkan laba bersih sebesar 0.1048 

rupiah. Nilai deviasi standarnya sebesar 0.12303 yang berarti tingkat 

keberagaman data rendah, karena nilai deviasi standar yang lebih kecil dari 

rata – rata. 

Variabel DERt-1 memiliki rata – rata 0.7992 yang berarti dari 50 

sampel perusahaan yang diteliti meunjukkan setiap Rp 1 ekuitas yang dimiliki 

perusahaan pertambangan digunakan untuk menjamin hutang sebesar 0.7992. 

Nilai tertinggi DERt-1 2.32 dan nilai terendah 0.19. Deviasi standar yang 

dimiliki oleh variabel ini sebesar 0.56701 yang artinya tingkat keberagaman 

data yang rendah, karena nilai deviasi standar yang lebih kecil dari rata – rata. 

Variabel ITOt-1 memiliki rata – rata sebesar 7.9946 yang berarti dari 50 

sampel yang diteliti dapat menunjukkan efisiensi perusahaan dalam 

penggunaan persediaan terlihat dari perbandingan cost of good sold sebesar 
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7.9 terhadap rata – rata persediaan sebesar 1. Nilai terendah ITOt-1 sebesar  

0.17 dan nilai tertinggi sebesar 22.07. Deviasi standarnya sebesar 5.07569  

yang artinya tingkat keberagaman data ITOt-1 cukup rendah, karena nilai 

deviasi standar yang lebih kecil dari rata – rata. 

Variabel PERt-1 memiliki nilai tertinggi 26.32 dan nilai terendah -

30.21. Sedangkan rata – rata yang dimiliki sebesar 8.7140 yang artinya satu 

lembar saham dari perusahaan tersebut membutuhkan pengorbanan sebesar 

rupiah 8.7140 kali earning per share.  Deviasi standarnya sebesar 10.38746 

yang artinya tingkat keberagaman data yang tinggi, karena nilai deviasi 

standar yang lebih besar dari rata – rata. 

Variabel Growtht-1 memiliki rata – rata 0.1644 yang berarti setiap 50 

sampel perusahaan yang diteliti menunjukkan kenaikan penjualan sebesar 

16.44% setiap tahunnya. Sedangkan nilai terendahnya sebesar -0.96 dan nilai 

tertinggi sebesar 2.13. Standar deviasinya adalah sebesar 0.50073 yang artinya 

tingkat keberagaman data yang tinggi, karena nilai deviasi standar yang lebih 

besar dari rata – rata. 

Variabel SIZE t-1 memiliki nilai tertinggi 30.72 dan nilai terendah 

18.46. Sedangkan rata – rata SIZEt-1 sebesar 25.2520 artinya dari 50 sampel 

yang diteliti dapat menunjukkan kenaikan total asset sebesar 25.25 setiap 

tahunnya. Deviasi standarnya adalah 4.16510 yang berarti nilai tersebut lebih 

kecil bila dibandingkan dengan rata – ratanya, sehingga dapat diartikan bahwa 

tingkat keberagaman data yang rendah. 
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Variabel CSRDIt memiliki rata - rata sebesar 0.1982 dari 50 

perusahaan pertambangan. Hal tersebut mencerminkan bahwa perusahaan 

telah mengungkapkan 20 pengungkapan dari 78 pengungkapan CSR. 

Sedangkan nilai terendah CSRDIt sebesar 0.1 dan nilai tertinggi sebesar 0.37. 

Deviasi standarnya sebesar 0.10364 yang berarti nilai deviasi standar yang 

lebih kecil dari rata – ratanya sehingga dapat diartikan bahwa tingkat 

keberagaman data Corporate Social Responsibility rendah. 

Selain itu,  pada tabel 4.1 juga menyajikan rata – rata variabel PBVt 

dari 50 perusahaan pertambangan adalah 1.4834 yang berarti untuk 

mendapatkan satu lembar saham dari perusahaan membutuhkan pengorbanan 

rupiah 1.4834 kali book value per share. Sedangkan nilai terendah CSRDIt 

sebesar 0.23 dan nilai tertinggi sebesar 4.90. Deviasi standarnya sebesar 

1.14519 yang berarti nilai deviasi standar yang lebih kecil dari rata – ratanya 

sehingga dapat diartikan bahwa tingkat keberagaman data Corporate Social 

Responsibility rendah. 

4.2 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan anaslisis 

statistik Kolmogorov-Smirnov Test (K-S). Tujuan dari dilakukannya uji 

normalitas ini untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model 

regresi dikatakan terdistribusi normal jika nilai signifikansi Kolmogorov-

Smirnov > 0.05 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas 

Model Awal Akhir 

Sig. 

Kolmogorov-

Smirnov 

Jumlah Sig. 

Kolmogorov-

Smirnov 

Jumlah 

Model 1  

(CSRDIt = α + β1aCR t-1 + 

β1bROA t-1 + β1cDERt-1 + 

β1dITO t-1+ β2aPER t-1 + 

β2bSize t-1 + β2cGrowth t-1 + e) 

0.040 105 0.200 50 

Model 2 

(PBVt = α+ β3CSRDIt+ e) 

 

0.000 105 0.052 50 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.2, terlihat bahwa nilai signifikansi Kolmogorov-

Smirnov  (awal) yang dihasilkan model 1 dan model 2 sebesar 0.040 dan 

0.000. Dimana nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov kedua model 

kurang dari 0.05 sehingga data tersebut dikatakan tidak normal. Oleh 

karena itu, dilakukan pembuangan data outlier dari jumlah sampel 

penelitian awal adalah 105 menjadi 50 perusahan tambang. 

Tabel diatas juga menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov (akhir) 

setelah dilakukan pembuangan data outlier dari masing masing variabel 

pada model regresi 1 sebesar 0.200 dan model regresi 2 sebesar 0.052 

dimana nilai tersebut berada diatas nilai signifikansi yang telah ditetapkan 

yaitu  (α) = 5% atau sebesar 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

seluruh data sudah normal. 

b. Uji Heteroskedastisitass  

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui keragaman setiap 

sampel dalam model regresi. Pada penelitian ini, pengujian 

heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser, yaitu 
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melakukan regresi nilai absolute residual terhadap variabel independen. 

Hasil pegujian dikatakan  bebas dari heteroskedatisitas jika tiap variabel 

independen yang digunakan memiliki nilai signifikansi > 0,05. 

Pada penelitian ini, pengujian heteroskedastiditas dilakukan hanya 

pada model regresi I karena model regresi II hanya memiliki satu variabel 

independen. Gozhali (2011) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Jadi, dalam uji heteroskedastisitas ini memerlukan lebih dari satu variabel 

independen untuk melakukan pengujian variance dari setiap variabel. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas  

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017 

Berdasarkantabel 4.3, dengan total sampel yang digunakan untuk 

model regresi adalah 50 perusahaan pertambangan. Masing – masing 

variabel pada model regresi 1 berada diatas nilai signifikansi yang telah 

ditetapkan yaitu  (α) = 5% atau sebesar 0.05. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa seluruh model regresi bebas dari adanya heterokedastisitas.  

Model Variabel Sig. Jumlah Kesimpulan 

Model 1 (CSRDIt 

= α + β1aCR t-1 + 

β1bROA t-1 + 

β1cDERt-1 + 

β1dITO t-1+ 

β2aPER t-1 + 

β2bSize t-1 + 

β2cGrowth t-1 + e) 

CR t-1 0.300 50 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

ROA t-1 0.860 50 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

DER t-1 0.983 50 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

ITO t-1 0.834 50 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

PER t-1 0.368 50 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

GROWTH t-1 0.282 50 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

SIZE t-1 0.057 50 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 
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c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk memastikan tidak adanya korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Pengujian autokorelasi dalam 

penelitian ini, menggunakan Durbin-Waston dengan statistik penerimaan 

berdasarkan tabel Durbin-Waston. Data dikatakan bebas dari autokorelasi 

jika nilai Durbin-Waston berada diantara Du dan 4-Du. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat diketahui nilai Durbin-Waston 

pada model 1 berada dalam interval Du sampai 4-Du. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa model regresi 1 bebas dari masalah autokorelasi. 

d. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk memastikan bahwa dalam 

model regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. 

Pengujian multikolinieritas dalam penelitian ini dapat dilihat dari 

Tolerance Value atau Variance Inflantion Factor (VIF). Data dikatakan 

bebas multikolinieritas jika nilai tolerance semakin mendekati 1 dan nilai 

VIF<10. 

Model Jumlah 

Sampel 

Jumlah Variabel 

Independen 

Du DW 4-Du 

Model 1  

(CSRDIt = α + β1aCR t-1 + β1bROA 

t-1 + β1cDERt-1 + β1dITO t-1+ β2aPER 

t-1 + β2bSize t-1 + β2cGrowth t-1 + e) 

50 7 1.875 2.092 2.125 
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Pada penelitian ini, uji multikolinieritas tidak dilakukan pada model 

regresi II karena model regresi II hanya memiliki satu variabel 

independen. Dimana menurut Gozhali (2011) uji multikolinieritas 

bertujuan untuk memastikan bahwa dalam model regresi tidak ditemukan 

adanya korelasi antar variabel (bebas) independen. Dengan demikian 

dalam pengujian multikolinieritas memerlukan lebih dari satu variabel 

independen.  

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.5, menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk 

semua variabel independen dalam model  regresi 1 adalah mendekati 1 

dan nilai VIF kurang dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model 

regresi yang digunakan bebas dari multikolinieritas.  

4.2 Pengujian Hipotesis  

4.3.1 Pengaruh Kinerja Keuangan dan Kinerja Nonkeuangan Terhadap 

Kinerja CSR 

Pengujian hipotesis H1 (H1a, H1b, H1c, H1d ) danH2 (H2a, H2b, H2c ) ini 

menggunakan regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel 

indepeden yaitu CRt-1, ROAt-1, DERt-1, ITO t-1, PER t-1, GROWTH t-1, SIZE 

Model Variabel Torelance VIF Kesimpulan 

Model 1 (CSRDIt = α 

+ β1aCR t-1 + β1bROA 

t-1 + β1cDERt-1 + 

β1dITO t-1+ β2aPER t-1 

+ β2bSize t-1 + 

β2cGrowth t-1 + e) 

CR t-1 0.448 2.233 Tidak terjadi Multikolinieritas 

ROA t-1 0.497 2.012 Tidak terjadi Multikolinieritas 

DER t-1 0.493 2.028 Tidak terjadi Multikolinieritas 
ITO t-1 0.572 1.747 Tidak terjadi Multikolinieritas 
PER t-1 0.610 1.639 Tidak terjadi Multikolinieritas 
GROWTH t-1 0.784 1.276 Tidak terjadi Multikolinieritas 
SIZE t-1 0.620 1.603 Tidak terjadi Multikolinieritas 
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t-1 terhadap kinerja CSR yang diproksikan dengan CSRDIt. Hasil 

pengujian model regresi pertama dapat dilihat dalam lampiran 7 dan 

diringkas pada tabel 4.6 berikut ini: 

Tabel 4.6 Hasil Uji Hipotesis H1danH2  
CSRDIt = α + β1aCR t-1 + β1bROA t-1 + β1cDERt-1 + β1dIVO t-1+ β2aPER t-1 + β2bSize t-1 + β2cGrowth t-1 +  e 

 

Coefficients (a) 

Model 

 

 Unstandardized 

Coefficient 

Standardized 

Coefficient 

t Sig. 

B Std.Error Beta 

1 (Constant) -0.047 0.108  -0.437 0.664 

 CRt-1 0.039 0.015 0.469 2.690 0.010 

 ROAt-1 -0.285 0.139 -0.338 -2.042 0.047 

 DERt-1 -0.037 0.030 -0.204 -1.226 0.227 

 ITOt-1 0.010 0.003 0.501 3.248 0.002 

 PERt-1 0.003 0.001 0.265 1.772 0.084 

 Growtht-1 0.016 0.027 0.079 0.598 0.553 

 Sizet-1 0.004 0.004 0.178 1.200 0.237 

a. Dependent Variable : CSRDIt 

Adjusted R2 = 0.333 

F = 4.500 

Sig.F = 0.001 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017 

Dari uji regresi diperoleh nilai F-test sebesar 4.500 dengan nilai sig.F 

0.001  sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan 

untuk meprediksi kinerja CSR (CSRDIt). Nilai adjusted R2 sebesar 0.333 

menunjukkan bahwa daya penjelas  CRt-1, ROAt-1, DERt-1, ITOt-1, PER 

t-1, GROWTHt-1, SIZEt-1  terhadap CSRDIt  adalah sebesar 33.3% 

sedangkan sisanya 66.7% dijelaskan oleh faktor - faktor lain diluar model. 

Berdasarkan tabel 4.6 terlihat bahwa CRt-1 memiliki koefisien 

regresi sebesar 0.039  dengan nilai t-test 2.690 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,010. Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa CRt-1 berpengaruh 

positif terhadap CSRDIt dan secara statistik siginfikan pada level 5%. Jadi 
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hipotesis alternatif H1a yang menyatakan rasio likuiditas (CRt-1) 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja CSR yang 

diproksikan dengan CSRDIt terdukung secara empiris. 

Hasil pengujian ini mendukung temuan yang dilakukan oleh Saputro 

(2013), Khoyum (2012), Putri dan Yulius  (2014) dan Widyastuti (2015) 

yang menyatakan bahwa rasio likuiditas (CR) berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap CSRDI. Dimana semakin tinggi likuiditas perusahaan 

maka kinerja CSR perusahaan akan semakin meningkat.  

Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang lebih baik terlihat 

dari likuiditas perusahaan yang tinggi, Likuiditas yang tinggi 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut bukan hanya dikatakan mampu 

untuk melunasi kewajiban lancarnya, namun juga mampu untuk 

melaksanakan kegiatannya menggunakan sumber daya yang dimiliki. 

Dimana likuiditas yang tinggi terdiri dari asset lancar yang lebih besar dari 

kewajiban lancarnya. Aset yang meningkat ini menunjukkan perusahaan 

memiliki sumber daya yang memadai. Sumber daya awal periode yang 

memadai ini,digunakan oleh perusahaan untuk melakukan investasi pada 

aktivitas CSR pada periode sekarang karena dengan melakukan CSR akan 

menimbulkan biaya CSR sehingga diperlukan sumber daya yang memadai 

yang tercermin dari keberhasilan kinerja keuangan. Dengan demikian hasil 

penelitian ini mendukung teori slack resource yaitu semakin 

meningkatnya kinerja keuangan perusahaan maka semakin luas 

pengungkapan aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan. 
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Variabel ROAt-1 memiliki nilai koefisien sebesar -0.285 dengan 

nilai t-test –2.042 serta nilai signifikansinya 0,047. Hasil pengujian 

tersebut menunjukkan bahwa ROAt-1 berpengaruh negatif dan signifikan 

pada level 5 % terhadap kinerja CSR (CSRDIt). Jadi, hipotesis alternatif 

H1b yang menyatakan rasio profitabilitas (ROAt-1) berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap kinerja CSR yang diproksikan dengan CSRDIt 

tidak terdukung secara empiris. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Yintayani (2011), 

Putri (2014), Setyono dan Anang (2014), Batohir (2015), Fahmi (2015) 

dan Kurniawati (2013) yang menyatakan bahwa rasio profitabilitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap CSRDI. Semakin rendah 

profitabilitas sebuah perusahaan maka kinerja CSR akan semakin 

meningkat. 

Perusahaan dengan sumber daya (asset) yang besar namun memiliki 

laba yang rendah akan meningkatkan kinerja CSR perusahaan. Hal 

tersebut terjadi karena perusahaan akan berusaha untuk menutupi 

kelemahannya (laba yang rendah). Perusahaan dengan laba yang rendah 

akan cenderung lebih memperhatikan citra dan keberlanjutan perusahaan 

agar terhindar dari tekanan stakeholder. Oleh karena itu, dengan adanya 

asset yang lebih besar dibandingkan laba menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki sumber daya (asset) awal periode yang memadai, yang akan 

digunakan oleh perusahaan untuk melakukan aktivitas CSR pada periode 

sekarang, karena dalam melaksanakan CSR akan menimbulkan biaya 
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CSR. Pengalokasian ini akan menjadi cara yang strategis bagi perusahaan 

untuk beradaptasi dari tekanan eksternal maupun internal agar perusahaan 

lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Jadi, laba 

perusahaan yang menurun akan meningkatkan aktivitas CSR yang 

dilakukan perusahaan. 

Variabel DERt-1 memiliki koefisien -0.037 dengan nilai t-test -1.226 

serta nilai signifikansinya 0,227. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa 

DERt-1 berpengaruh negatif terhadap CSRDIt dan secara statistik tidak 

signifikan. Dengan demikian, hipotesis alternatif H1c yang menyatakan 

rasio hutang (DERt-1) berpengaruh negatifdan signifikan terhadap kinerja 

CSR yang diproksikan dengan CSRDIt tidak terdukung secara empiris. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kurniawati (2013), 

Cahyaningsing dan Venti (2011), Septiana dan Astri (2014) yang 

menyatakan bahwa rasio hutang tidak berpengaruh terhadap CSRDI. Besar 

kecilnya proporsi hutang perusahaan tidak mempengaruhi kinerja  CSR 

perusahaan. Dengan tingkat rasio hutang yang tinggi menunjukkan bahwa 

risiko perusahaan semakin besar yang menimbulkan konsekuensi biaya 

bunga. Semakin bertambahnya kewajiban yang harus dibayarkan oleh 

perusahaan maka perusahaan harus meminimalisir pengeluaran – 

pengeluaran perusahaan seperti biaya CSR untuk melunasi kewajibannya 

terlebih dahulu. Selain itu, CSR di Indonesia masih bersifat sukarela, jadi 

pelaksaaan CSR periode sekarang ditentukan dari kesadaran dan 

kepedulian perusahaan, bukan pada kinerja DER periode sebelumnya. 
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Variabel ITOt-1 memiliki koefisien regresi sebesar 0.010 dengan 

nilai t-test 3.248  serta nilai signifikansinya 0,002. Hasil penelitian ini, 

menunjukkan bahwa ITOt-1 berpengaruh positif terhadap CSRDIt dan 

secara statistik signifikan pada level 5%. Dengan demikian, hipotesis 

alternatif H1d yang menyatakan rasio aktivitas (ITOt-1) berpengaruh 

positif secara signifikan terhadap kinerja CSR yang diproksikan dengan 

CSRDIt terdukung secara empiris. Hasil ini sejalan dengan penelitian 

Budijanto (2013) dan Widyastuti (2014) yang menyatakan bahwa rasio 

aktivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap CSRDI.  

Sumber daya perusahaan yang memadai tercermin melalui kinerja 

perusahaan yang lebih baik. Kinerja keuangan yang lebih baik dapat 

dilihat melalui perputaran persediaan yang semakin tinggi. Dimana 

persediaan yang digunakan dalam rangka mendukung penjualan semakin 

efisien sehingga semakin tinggi biaya yang dapat ditekan oleh perusahaan 

dan semakin cepat perusahaan dalam melakukan penjualan barang. 

Semakin cepat perusahaan dalam melakukan penjualan maka semakin 

besar laba yang diperoleh. Sehinggga laba tersebut mampu meningkatkan 

sumber daya perusahaan (asset). Sumber daya awal periode yang memadai 

dialokasikan untuk aktivitas perusahaan seperti aktivitas CSR pada periode 

sekarang, karena untuk melakukan CSR periode sekarang perusahaan 

membutuhkan dana yang diperoleh dari keberhasilan kinerja keuangan 

pada periode sebelumnya.  
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Variabel PERt-1 memiliki koefisien regresi sebesar 0.003. dengan 

nilai t-test 1.772 dan signifikansinya 0,084. Hasil pengujian tersebut, 

menunjukkan bahwa variabel PERt-1 berpengaruh positif dan secara 

statistik signifikan pada level 10% terhadap CSRDIt-1. Dengan demikian, 

hipotesis alternatif H2a yang menyatakan rasio pasar (PERt-1) 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja CSR yang 

diproksikan dengan CSRDIt-1 terdukung secara empiris. 

Hasil penelitan ini mendukung temuan yang dilakukan oleh Saputra 

(2014) yang menyatakan bahwa rasio pasar berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap CSRDI. Perusahaan dengankinerja keuangan yang 

lebih baik tercermin dalam rasio pasar yang meningkat Dimana 

peningkatan harga saham dan laba tersebut akan menambah sumber daya 

(asset). Sumber daya awal tahun yang memadai tersebut akan dialokasikan 

untuk aktivitas – aktivitas perusahaan seperti aktivitas CSR pada periode 

sekarang, karena untuk melaksanakan kinerja sosial perusahaan 

membutuhkan dana yang diperoleh dari keberhasilan kinerja keuangan. 

Variabel Growtht-1  memiliki koefisiensi sebesar 0.016 dengan nilai 

t-test 0.598 serta nilai signifikansinya 0,553 Hasil pengujian ini 

menunjukkan bahwa Growtht-1 berpengaruh positif terhadap CSRDIt-1 

dan secara statistik tidak  signifikan. Dengan demikian, hipotesis alternatif 

H2b yang menyatakan Growtht-1 berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja CSR yang diproksikan dengan CSRDIt-1 tidak 

terdukung secara empiris.  
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Batohir (2015) dan 

Hastuti (2014) yang menyatakan bahwa growth tidak berpengaruh 

terhadap CSRDI. Hal ini disebabkan karena penjualan merupakan 

gambaran hasil yang diperoleh perusahaan, namun hasil ini bukanlah hasil 

bersih tetapi harus dikurangi juga dengan biaya-biaya. Sehingga adanya 

pertumbuhan penjualan tidak menunjukkan kinerja perusahaan yang 

sebenarnya (Batohir, 2015). Selain itu, pertumbuhan penjualan tidak 

mendorong perusahaan untuk melakukan CSR karena CSR di Indonesia 

masih bersifat sukarela. Dimana pelaksanaan CSR periode sekarang 

ditentukan dari kesadaran, kepedulian, kemampuan  sumber daya dan 

pertimbangan strategi bisnis (Lako,2015) bukan growth perusahaan 

periode sebelumnya.  

Variabel SIZEt-1 pada tabel 4.6 yang diproksikan dengan 

menggunakan LnAssett-1, memiliki koefisien regresi sebesar 0.004 

dengan nilai t-test 1.200 serta nilai signifikansinya 0,237 Hasil pengujian 

ini menunjukkan bahwa SIZEt-1 berpengaruh positif terhadap CSRDIt-1 

dan secara statistik tidak signifikan. Jadi, hipotesis alternatif H2c yang 

menyatakan SIZEt-1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

CSR yang diproksikan dengan CSRDIt-1 tidak didukung secara empiris. 

Hasil ini sejalan dengan penelitianCahyaningsing (2011), Arthana, 

(2013) dan Nasir (2014)  yang menyatakan bahwa size tidak berpengaruh 

terhadap CSRDI. Perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih 

memadai dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga perusahaan 
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besar mampu membiayai biaya – biaya operasi perusahaan termasuk biaya 

CSR. Namun ketersediaan sumber daya (asset) tidak menjadi penentu bagi 

perusahaan untuk melakukan CSR karena pelaksanaan CSR di Indonesia 

masih bersifat sukarela. Dimana pelaksanaan CSR tergantung pada 

kesadaran, kepedulian, kemampuan  sumber daya dan pertimbangan 

strategi bisnis (Lako,2015). Oleh karena itu, besarnya ukuran peruahaan 

tidak menjadi jaminan terjadinya peningkatan kinerja CSR perusahaan, 

sehingga pertumbuhan perusahaan (growth asset) bukanlah variabel yang 

mempengaruhi kinerja CSR. 

4.3.2 Kinerja CSR Terhadap Nilai Perusahaan 

Pengujian hipotesis H3 ini menggunakan regresi sederhana untuk 

mengetahui pengaruh variabel indepeden yaitu CSRDIt terhadap nilai 

perusahaan yang diproksikan dengan PBVt. Hasil pengujian model regresi 

kedua dapat dilihat dalam Lampiran 8 dan diringkas pada tabel 4.7 berikut 

ini: 

Tabel 4.7 Hasil Uji Hipotesis H3  
PBVt = α + β3CSRDI t + e 

 

Coefficients (a) 

Model 

 

 Unstandardized 

Coefficient 

Standardized 

Coefficient 

t Sig. 

B Std.Error Beta 

1 (Constant) 0.947 0.345  2.743 0.009 

 CSRDIt 2.708 1.546 0.245 1.751 0.086 

a. Dependent Variable : PBVt 

Adjusted R2 = 0.040 

F = 3.066 

Sig.F = 0.086 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017 
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Berdasarkan hasil pengujian hipotesis model regresi II diperoleh 

nilai F sebesar 3.066 dengan signifikansi 0.086. Dapat disimpulkan model 

penelitian ini dapat digunakan untuk menguji pengaruh CSRDIt terhadap 

PBVt. Nilai adjusted R2 sebesar 0.040 menunjukkan bahwa daya penjelas 

CSRDIt terhadap PBVt adalah sebesar  4% sedangkan sisanya (100%-4% = 

96%) dijelaskan oleh faktor - faktor lain diluar model. 

Pada tabel 4.7 terlihat bahwa variabel CSRDIt memiliki koefisien  

0.245 dengan nilai t-test 1.751 serta nilai signifikansinya 0,086. Hasil 

pengujian ini menunjukkan bahwa CSRDIt  berpengaruh positif terhadap 

PBVt dan secara statistik signifikan pada level 10%. Dengan demikian, 

hipotesis alternatif H3 yang menyatakan CSRDIt memiliki implikasi positif 

dan signifikan terhadap PBVt terdukung secara empiris. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Purbopangestu (2014), Setyowati (2014),  Putu, 

dkk (2014), Servaes dan Tamoyo (2012) yang menyimpulkan bahwa CSR 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung teori slack resource  

yaitu, apabila slack resource  perusahaan tersedia, maka kinerja sosial yang 

baik dihasilkan dari pengalokasian sumber daya pada bidang sosial sehingga 

kinerja keuangan yang baik akan menjadi prediktor kinerja CSR yang baik 

(Waddock and Grave, 1997). Dimana penelitian ini membuktikan bahwa 

walalupun dalam melakukan CSR perusahaan membutuhkan dana namun 

tidak ada dampak yang merugikan bagi perusahaan sebaliknya dengan 

melakukan CSR akan berdampak positif pada nilai perusahaan. 
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Perusahaan yang telah melakukan CSR dengan baik akan 

mendapatkan respon positif dari investor karena perusahaan tersebut 

bertanggungjawab dan peduli terhadap stakeholder-nya. Oleh karena itu 

investor akan menanamkan modalnya terhadap perusahaan yang melakukan 

CSR dibanding dengan yang tidak melakukan CSR. Dengan adanya 

penambahan modal dari investor perusahaan dapat menambahkan asset dan 

ekuitas perusahaan untuk kemajuan dan keberlanjutan perusahaan kemudian 

nilai dari perusahaan tersebut akan meningkat. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa kinerja CSR berpengaruh positif terhadap PBV. 

4.4 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dengan data yang lolos uji 

sebanyak 50 perusahaan dan pengujian hipotesis dengan menggunakan 

regresi, keseluruhan hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut 

ini: 
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Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

Arah Hasil Uji Regresi Penerimaan 

Arah  Pengaruh 

H1a Current 

Ratio 

CSRDI + + Signifikan Didukung 

secara empiris 

H1b Return On 

Asset 

CSRDI + - Signifikan Tidak 

didukung 

secara empiris 
H1c Debt Equity 

Ratio 

CSRDI - - Tidak 

Signifikan 

Tidak 

didukung 

secara empiris 
H1d Inventory 

Turnover 

CSRDI + + Signifikan Didukung 

secara empiris 

H2a Price 

Earning 

Ratio 

CSRDI + + Signifikan Didukung 

secara empiris 

H2b Growth 

Sales 

CSRDI + +  Tidak 

Signifikan 

Tidak 

didukung 

secara empiris 
H2c LnAsset CSRDI + + Tidak 

Signifikan 

Tidak 

didukung 

secara empiris 
H3 CSRDI Price 

Book 

Value 

+ + Signifikan Didukung 

secara empiris 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017 
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