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BAB IV 

 ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

  Bab ini akan membahas mengenai hasil pengolahan data menggunakan 

program SPSS yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 

Analisis data pada bab ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu analisis deskriptif, 

uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis yang menggunakan analisis regresi 

linear berganda. 

 

4.1 Tabel Gambaran Umum Sampel 

Tabel 4.1 Tabel perusahaan yang menjadi sampel penelitian 

No. NAMA PERUSAHAAN KODE SAHAM 

      

1 Asahimas Flat Glass AMFG 

2 Charoen Pokphand Indonesia CPIN 

3 Fajar Surya Wisesa FASW 

4 Gudang Garam GGRM 

5 HM Sampoerna HMSP 

6 Indal Aluminium Industry INAI 

7 Indospring INDS 

8 Indocement Tunggal Prakarsa INTP 

9 Jaya Pari Steel JPRS 

10 Kimia Farma KAEF 

11 Kabelindo Murni KBLM 

12 Kertas Basuki Rachmat Indonesia KBRI 

13 Kalbe Farma KLBF 

14 Voksel Electric VOKS 

Sumber : data diolah, 2017 
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Tabel 4.2 Tabel Gambaran Umum Sampel 

 

CSR Manajemen Laba 

Warna Peringkat 

Proper 

Jumlah 

Perusahaan 

Tidak 

Melakukan 

(0) 

Menaikkan 

Laba (+) 

Merendahkan 

Laba (-) 

Hitam 1 3 - 3 - 

Merah 2 2 1 1 - 

Biru 3 41 6 25 16 

Hijau 4 2 - - 2 

Emas 5 1 - - 1 

Sumber : data diolah, 2018 

 Dari tabel diatas terlihat bahwa perusahaan yang memiliki peringkat 

PROPER yang rendah atau buruk justru cenderung melakukan manajemen laba 

dengan cara menaikkan labanya, hal ini dilakukan perusahaan tersebut untuk 

menarik para minat investor agar mau menanamkan modalnya untuk perusahaan 

tersebut setelah melihat laba yang dihasilkan perusahaan tersebut tinggi atau 

menjanjikan. Sedangkan perusahaan yang memiliki peringkat PROPER yang 

tinggi atau baik justru cenderung melakukan manajemen laba dengan cara 

merendahkan labanya, hal ini dilakukan perusahaan tersebut agar pajak yang 
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harus mereka bayarkan tidaklah besar, karena semakin tinggi laba yang didapat 

maka semakin tinggi pula pajak yang harus mereka bayar. 

Dari data yang diperoleh telihat bahwa pada tahun 2011-2013 perusahaan 

Kabelindo Murni masuk dalam peringkat 1 atau daftar hitam dalam peringkat 

PROPER yang ternyata pada tahun itu pula perusahaan tersebut melakukan 

manajemen laba dengan cara menaikkan labanya. Pada saat tahun 2010 dan 2014 

perusahaan tersebut masuk dalam peringkat 2 atau daftar merah dalam peringkat 

PROPER ketika perusahaan tersebut melakukan manajemen laba dengan 

merendahkan labanya. 

Sedangkan Perusahaan Indocement Tunggal Prakasa pada tahun 2013 

masuk dalam peringkat 5 atau daftar emas dalam peringkat PROPER yang 

ternyata pada tahun itu pula perusahaan tersebut melakukan manajemen laba 

dengan cara merendahkan labanya. Pada saat tahun 2010-2012  perusahaan 

tersebut masuk dalam peringkat 4 atau daftar hijau dalam peringkat PROPER. 

Saat tahun 2013 perusahaan tersebut masuk dalam peringkat 3 atau daftar biru 

dalam peringkat PROPER yang ternyata perusahaan tersebut juga melakukan 

manajemen laba dengan merendahkan labanya. 

 Dengan demikian dapat kita katakan bahwa perusahaan yang memiliki 

tingkat PROPER yang tinggi akan memiliki nilai perusahaan yang tinggi pula jika 

perusahaan tersebut melakukan manajemen laba dengan cara merendahkan 

labanya. Dan justru akan memiliki tingkat PROPER yang rendah jika perusahaan 

melakukan manajemen laba dengan menaikkan labanya. 
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Lebih baik melakukan manajemen laba dengan merendahkan labanya, 

karena stakeholder atau investor lebih tertarik dengan perusahaan yang melakukan 

tanggung jawab sosialnya dengan baik daripada mencari keuntungan yang 

banyak. Yang didukung dengan pernyataan (Handajani, et. Al, 2010 dalam 

Kusuma, 2013) yang juga menyatakan bahwa manajer opportunis yang 

melakukan manipulasi laba akrual akan menggunakan pengungkapan CSR 

sebagai perilaku etis untuk mendapatkan dukungan dari para stakeholder. Karena 

CSR dapat menarik simpati dan dukungan dari stakeholder sehingga dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan, karena para investor cenderung menanamkan 

modal kepada perudahaan yang melakukan kegiatan pengungkapan CSR.  

 

4.2. Hasil Analisis  Deskriptif 

Data yang telah dikumpulkan disusun, kemudian dilakukan perhitungan 

untuk mendapat penjelasan mengenai pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan 

dengan manajemen laba sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI Hasil output perhitungan statistik deskriptif terhadap 49 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 - 

2015 dapat dilihat pada tabel 4.1 hasil analisis deskriptif berikut ini. 

Tabel 4.3 

Hasil Analisis Deskriptif 

 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CSR 49 1,000 5,000 2,918 0,640 

ML 49 0,000 0,830 0,158 0,209 

NP 49 -0,010 2,880 0,968 0,737 

CSR*ML 49 0,000 2,270 0,424 0,555 

Valid N (listwise) 49         

Sumber: Lampiran 3 



52 
 

 
 

 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai terendah pengungkapan 

CSR perusahaan adalah 1,0 masuk dalam peringkat hitam PROPER (Sengaja 

melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran 

dan atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundangan 

atau tidak melaksanakan sangsi administrasi).  dan nilai tertinggi pengungkapan 

CSR perusahaan adalah 5,0 masuk dalam peringkat emas PROPER (Telah secara 

konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (environmental excellency) dalam 

proses produksi dan atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan 

bertanggung jawab terhadap masyaratakat). 

 Rata-rata pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan baru sebesar 

2,918 (dibulatkan menjadi 3) yang dapat dikatakan bahwa rata-rata perusahaan 

dalam penelitian masuk dalam pringkat biru PROPER (Telah melakukan upaya 

pengelolaan lingkungan yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan dan atau 

peraturan perundangan) dan simpangan baku sebesar 0,640 dimana standar 

deviasi lebih rendah dari rata ratanya yang artinya variabel CSR dalam penelitian 

ini memiliki varians data yang rendah. 

 Nilai terendah perusahaan melakukan manajemen laba adalah 0,000 (tidak 

melakukan Manajemen laba) dan nilai tertinggi perusahaan memanipulsi data 

untuk melakukan manajemen laba adalah 0,830. Rata-rata perusahaan 

memanipulsi data untuk melakukan manajemen laba adalah 0,158 dari data yang 

sebenarnya (tidak banyak yang dirubah atau dimanipulasi) dan simpangan baku 

sebesar 0,209 dimana standar deviasi lebih tinggi dari rata ratanya yang artinya 
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variabel manajemen laba dalam penelitian ini memiliki varians data yang tinggi / 

cukup beragam. 

 Nilai terendah nilai perusahaan dari suatu perusahaan dalam penelitian ini 

adalah -0,010 (dapat dikatakan bahwa nilai aset perusahaan tersebut lebih kecil 

dari yang tercatat , sehingga  investasi dalam aktiva perusahaan tersebut tidaklah 

menarik). dan nilai tertinggi nilai perusahaan dari suatu perusahaan dalam 

penelitian ini adalah 2,880 (dapat dikatakan bahwa nilai aset perusahaan tersebut  

lebih besar dari yang tercatat, menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva 

diperusahaan tersebut menghasilkan laba yang akan memberikan nilai lebih tinggi 

daripada pengeluaran investasi, hal ini akan merangsang investasi baru 

diperusahaan tersebut). Rata-rata perusahaan didalam penelitian ini memiliki nilai 

perusahaan adalah 0,968 yang dapat dikatakan bahwa perusahaan didalam 

penelitian ini memiiki nilai perusahaan yang begitu besar/tinggi dan simpangan 

baku sebesar  0,737 dimana standar deviasi lebih rendah dari rata ratanya yang 

artinya variabel manajemen laba dalam penelitian ini memiliki varians data yang 

rendah. 

 

4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik 

 Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dari data 

penelitian. Data penelitian yang memenuhi syarat dapat dijadikan sampel adalah 

70 sampel. Peneliti melakukan eliminasi sebanyak 21 data karena tidak lolos uji 

normalitas sehingga peneliti menggunakan 49 data untuk penelitian ini. Data yang 
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digunakan dalam analisis deskriptif adalah data yang sudah diobati supaya lolos 

uji normalitas, uji atokorelasi, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas.  

Tabel 4.4 Data yang Digunakan  

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah data 

Data awal 14 14 14 14 14 70 

Data yang dihapus (  3) ( 6) ( 4) ( 5) ( 3) (21) 

Data yang digunakan 11   8  10   9 11 49 

 

 

4.3.1 Uji Normalitas 

   Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

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

jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. (Ghozali, 2006). 

Pengujian dengan menggunakan uji statistik One Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test (K-S). Jika nilai probabilitas signifikansi K-S lebih besar dari 0.05, maka 

data berdistribusi normal. (Ghozali, 2006). 

 

a. Pengaruh CSR terhadap Nilai Perusahaan 

 Untuk pengujian normalitas pengaruh CSR terhadap Nilai Perusahaan 

dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Sminov dengan hasil sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.5 

Uji Normalitas Awal Pengaruh CSR terhadap Nilai Perusahaan 
 

  

Standardized 

Residual 

N 70 

Normal Parameters(a,b) 
Mean ,0000000 

Std. Deviation ,99272718 

Most Extreme Differences Absolute ,203 

Positive ,203 

Negative -,153 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,700 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,006 

 Sumber: Lampiran 4 

 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil pengujian untuk 

normalitas awal dapat dilihat dari nilai Kolmogorof-Smirnov sig. sebesar 0,006 < 

0,05 dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini tidak berdistribusi normal. 

Pengobatan Normalitas dilakukan dengan membuang data-data ekstrem lalu 

dilakukan uji normalitas kembali. Penghilangan data ekstrem dilakukan duabelas 

kali residual dengan menghapus data tidak normal sebanyak total 21 data. Berikut 

adalah pengujian normalitas setelah dilakukan pengobatan: 

Tabel 4.6 

Pengobatan Uji Normalitas Pengaruh CSR terhadap Nilai Perusahaan 
 

  

Standardized 

Residual 

N 49 

Normal Parameters(a,b) 
Mean ,0000000 

Std. Deviation ,98952851 

Most Extreme Differences Absolute ,189 

Positive ,189 

Negative -,104 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,324 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,060 

Sumber: Lampiran 5 
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Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk normalitas akhir dapat dilihat dari nilai Kolmogorof-Smirnov sig. 

sebesar 0,060 > 0,05 dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini telah 

berdisribusi normal. 

 

b. Pengaruh CSR terhadap Nilai Perusahaan yang dimoderasi oleh 

Manajemen Laba 

   Untuk pengujian normalitas pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan 

yang dimoderasi oleh manajemen laba dilakukan dengan menggunakan uji 

Kolmogorov Sminov dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas Awal Pengaruh CSR terhadap Nilai Perusahaan yang 

dimoderasi oleh Manajmen Laba 

 

 
Standardized 

Residual 

N 49 

Normal Parameters(a,b) 
Mean ,0000000 

Std. Deviation ,96824584 

Most Extreme Differences Absolute ,162 

Positive ,162 

Negative -,116 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,132 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,154 

Sumber: Lampiran 5 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk normalitas akhir dapat dilihat dari nilai Kolmogorof-Smirnov sig. 

sebesar 0,154 > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini 

telah berdistribusi normal. 
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4.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

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

disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau yang tidak terjadi 

Heteroskedastisitas. Kebanyakan data crossection mengandung situasi 

Heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai 

ukuran (kecil, sedang, dan besar). 

Cara mendeteksi terjadinya Heteroskedastisitas adalah dengan 

menggunakan uji Glejser dengan cara meregresikan variabel independen dengan 

nilai absolut residualnya. Dalam penelitian ini untuk menguji heterokedastisitas 

digunakan uji Glejser. Dalam uji Glejser, nilai mutlak residual ( |u| ) diregresikan 

dengan variabel independen.  

 

a. Pengaruh CSR terhadap Nilai Perusahaan 

Berikut adalah hasil pengujian heteroskedastisitas awal pengaruh CSR 

terhadap nilai perusahaan : 

Tabel 4.8 

Uji Heteroskedastisitas Pengaruh CSR terhadap Nilai Perusahaan 
 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) ,369 ,317   1,167 ,249 

CSR ,167 ,106 ,224 1,579 ,121 

Sumber: Lampiran 6 
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Berdasarkan pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa hasil pengujian 

heteroskedastisitas memiliki nilai signifikansi pada variabel CSR (0,121) di atas 

0,05 sehingga dengan demikian dapat dikatakan  tidak  terjadi heteroskedastisitas. 

Dari hasil Uji Heterokedastisitas pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. Dari 

hasil Uji Heterokedastisitas pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan, dapat 

dikatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan pada absolut 

standardized residual.   

 

b. Pengaruh CSR terhadap Nilai Perusahaan yang dimoderasi oleh 

Manajemen Laba 

Berikut ini adalah hasil pengujian awal heteroskedastisitas pengaruh CSR 

terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh manajemen laba : 

Tabel 4.9 

Uji Heteroskedastisitas Pengaruh CSR terhadap Nilai Perusahaan yang 

dimoderasi oleh Manajmen Laba 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) ,777 ,492   1,579 ,121 

CSR ,025 ,163 ,031 ,152 ,880 

ML -1,263 1,021 -,517 -1,237 ,222 

CSR*ML ,389 ,368 ,423 1,057 ,296 

Sumber: Lampiran 7 

 

Berdasarkan pada tabel diatas. dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian heteroskedastisitas pada variabel CSR (= 0,880), ML (p = 0,222) dan 

CSR_ML (p = 0,296) memiliki nilai signifikansi ≥ 0,05 sehingga dengan 

demikian dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari hasil Uji 

Heterokedastisitas pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh 
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manajemen laba,  dapat dikatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh 

signifikan pada absolut standardized residual.   

 

4.3.3 Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan korelasi 

antara variabel independen pada model regresi. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2006). 

Multikolinearitas dilihat dari nilai tolerance dan nilai variance inflation factor 

(VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang 

tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai cut-off yang umum 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance tidak 

lebih besar daripada 1 atau sama dengan nilai VIF tidak lebih daripada 10.  Uji 

multikolineritas hanya dilakukan pada pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan 

yang dimoderasi oleh manajemen laba. Sedangkan uji multikolinearitas pada 

pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan tidak dilakukan karena hanya melibatkan 

satu variabel bebas saja. 

Berikut ini adalah hasil pengujian Mulitkolinearitas pengaruh CSR terhadap 

nilai perusahaan yang dimoderasi oleh manajemen laba : 
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Tabel 4.10 

Uji Multikolinearitas Pengaruh CSR terhadap Nilai Perusahaan yang 

dimoderasi oleh Manajemen Laba 

 
 
Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

    B Std. Error Beta   Tolerance VIF 

1 (Constant) -1,157 ,608   -1,904 ,063     

  CSR ,669 ,201 ,581 3,331 ,002 ,495 2,019 

  ML 1,156 1,261 ,328 ,917 ,364 ,118 8,496 

  CSR*ML -,020 ,455 -,015 -,045 ,964 ,129 7,781 

Sumber: Lampiran 8 

 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk multikolinearitas memiliki nilai Tolerance untuk masing-masing 

variable independen tidak lebih besar daripada 1 atau sama dengan nilai VIF tidak 

lebih daripada 10 sehingga dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas pada 

penelitian ini. 

 

4.3.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t–1 atau sebelumnya (Ghozali, 2006). Jika terjadi 

korelasi, maka dikatakan ada problem autokorelasi. Pada penelitian ini, alat 

analisis yang digunakan untuk menguji autokorelasi adalah uji Durbin-Watson. 

a. Pengaruh CSR terhadap Nilai Perusahaan 

Berikut adalah  hasil pengujian Autokorelasi pengaruh CSR terhadap nilai 

perusahaan : 
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Tabel 4.11 

Uji Autokorelasi awal Pengaruh CSR terhadap Nilai Perusahaan 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 ,483(a) ,233 ,217 ,6523494 2,228 

Sumber: Lampiran 9 

 

Nilai  Durbin-Watson tabel untuk α = 0,05% ; n = 49 ;  k = variabel 

independen = 1 yaitu dL = 1,498 dan dU = 1,581.  Berdasarkan pada tabel 

tersebut dapat diketahui bahwa hasil pengujian untuk autokorelasi yang dapat 

dilihat dari kolom Durbin-Watson sebesar 2,228 berada diantara 1,581 (dU) dan 

2,419 (4-dU) artinya tidak terjadi gejala autokorelasi.  

b. Pengaruh CSR terhadap Nilai Perusahaan yang dimoderasi oleh 

Manajemen Laba 

Berikut adalah hasil pengujian Autokorelasi pengaruh CSR terhadap nilai 

perusahaan yang dimoderasi oleh manajemen laba : 

Tabel 4.12 

Uji Autokorelasi  Pengaruh CSR terhadap Nilai Perusahaan yang 

dimoderasi oleh Manajemen Laba 
 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,568(a) ,323 ,278 ,6266284 2,276 

Sumber: Lampiran 10 

 

Nilai  Durbin-Watson tabel untuk α = 0,05% ; n = 49 ;  k = variabel 

independen = 3 yaitu dL = 1,413 dan dU = 1,672.  Berdasarkan pada tabel 

tersebut dapat diketahui bahwa hasil pengujian untuk autokorelasi yang dapat 

dilihat dari kolom Durbin-Watson sebesar 2,276 berada diantara 1,672 (dU) dan 

2,328 (4-dU) artinya tidak terjadi gejala autokorelasi.  
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4.4. Hasil Analisis Regresi Linear  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model regresi yang diajukan telah 

memenuhi syarat yaitu terdistribusi normal, tidak mengandung gejala, 

heteroskedastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi. Model regresi juga 

dilengkapi dengan deskriptif statistik, sehingga data pada penelitian ini signifikan 

dan representatif. Data yang diperoleh dianalisis dengan regresi linear berganda 

untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel-variabel bebas dengan 

variabel terikat. Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari program 

SPPS, maka dapat diketahui besarnya nilai koefisien regresi. Besarnya nilai 

masing-masing koefisien regresi tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai 

berikut: 

a. Pengaruh CSR terhadap Nilai Perusahaan 

Berikut adalah  hasil pengujian analisis regresi pengaruh CSR terhadap 

nilai perusahaan : 

Tabel 4.13 

Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana  Pengaruh CSR terhadap Nilai 

Perusahaan 

 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) -,655 ,439   -1,491 ,143 

CSR ,556 ,147 ,483 3,782 ,000 

Sumber: Lampiran 11 
 

Berdasarkan tabel 4.9 koefisien di atas, dapat disusun persamaan regresi 

linear sederhana  dengan melihat nilai koefisien regresi () adalah sebagai berikut: 

NP = -0,655 +  0,556CSR 
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Tabe1 4.14 

Hasil Uji Koefisien Determinasi Pengaruh CSR terhadap Nilai Perusahaan 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,483(a) ,233 ,217 ,6523494 

Sumber: Lampiran 11 

Pada tabel 4.11 diatas, dapat diketahui bahwa angka R Square sebesar 

0,233 artinya 23,3% variasi dari nilai perusahaan bisa dijelaskan oleh variasi dari 

CSR. 

 

b. Pengaruh CSR terhadap Nilai Perusahaan yang dimoderasi oleh 

Manajmen Laba 

Berikut adalah  hasil pengujian moderated regression analysis (MRA) 

pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh manajemen laba. 

Tabel 4.15 

Hasil Moderated Regression Analysis (MRA)  Pengaruh CSR terhadap Nilai 

Perusahaan  yang dimoderasi oleh Manajemen Laba 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) -1,157 ,608   -1,904 ,063 

CSR ,669 ,201 ,581 3,331 ,002 

ML 1,156 1,261 ,328 ,917 ,364 

CSR*ML -,020 ,455 -,015 -,045 ,964 

Sumber: Lampiran 12 
 

Berdasarkan tabel 4.10 koefisien di atas, dapat disusun persamaan 

moderated regression analysis (MRA) dengan melihat nilai koefisien regresi () 

adalah sebagai berikut: 

NP = -1,557 +  0,669CSR + 1,156 ML - 0,020 CSR*ML 
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Hasil pengujian hipotesis statistik penelitian dengan menggunakan analisis 

SPSS uji z test menunjukkan nilai Z sebesar 29,366 pada taraf signifikansi 5%. 

Hal ini menunjukkan nilai 29,366 berada pada daerah penerimaan Ha, sehingga 

H0 ditolak. Berarti bahwa CSR dan Nilai Perusahaan akan meningkat jika tingkat 

Manajemen Laba rendah. 

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara bersama-sama variabel CSR, 

manajemen laba dan interaksi CSR_manajemen laba berpengaruh secara 

signitikan terhadap nilai perusahaan. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F 

tabel pada tingkat signifikan yang telah ditentukan  (0,05), maka model yang 

diuji adalah signifikan dan begitu juga sebaliknya apabila nilai F hitung lebih 

kecil dari F tabel pada tingkat signifikan yang telah ditentukan  (0,05), maka 

model yang diuji tidak signifikan. 

Tabel 4.16 

Hasil Uji F Pengaruh CSR terhadap Nilai Perusahaan  yang dimoderasi 

oleh Manajemen Laba 

 

Model   

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8,419 3 2,806 7,147 ,001(a) 

Residual 17,670 45 ,393     

Total 26,089 48       

Sumber: Lampiran 12 

 
 

Nilai  F  tabel untuk α = 0,05% ; n = 49 ;  k = variabel independen = 3; df1 = 

k - 1= 2 dan df2 = n – k = 46  sebesar 3,200. Berdasarkan Tabel 4.13 dapat 

diketahui bahwa hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 7,147. Model 

penelitian mempunyai nilai F hitung (7,147) > F tabel (3,200) dengan probabilitas 

0,001 < 0,05, berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi nilai 
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perusahaan. Atau dapat dikatakan bahwa CSR, manajemen laba dan interaksi 

CSR_manajemen laba secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  

Tabe1 4.17 

Hasil Uji Koefisien Determinasi Pengaruh CSR terhadap Nilai Perusahaan 

 yang dimoderasi oleh Manajmen Laba 

  

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,568(a) ,323 ,278 ,6266284 

Sumber: Lampiran 12 

 
 

Pada tabel 4.14 diatas, dapat diketahui bahwa angka R Square sebesar 0,323 

artinya 32,3% variasi dari nilai perusahaan bisa dijelaskan oleh variasi dari CSR, 

manajemen laba dan interaksi CSR_manajemen laba 

 

4.5 Pengujian Hipotesis 

4.5.1 Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif terhadap 

Nilai Perusahaan 

Hipotesis penelitian ini berbunyi Corporate Social Responsibility 

(CSR) berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. Pembuktian 

hipotesis dilakukan dengan menggunakan statistik non parametrik yaitu uji 

z Test. Hasil analisis data penelitian secara rinci dapat dilihat pada Tabel 

dibawah ini : 
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Paired Samples Test

1.942959 .696527 .099504 1.742893 2.143025 19.526 48 .000CSR - NPPair 1

Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 

Hasil pengujian hipotesis statistik penelitian dengan menggunakan 

analisis program SPSS Uji z Test menunjukkan nilai Z sebesar 19,526 pada 

taraf signifikasi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Z hitung lebih besar 

dari nilai Z tabel, dalan hal ini nilai 19,526 berada pada daerah penerimaan 

Ha, sehingga H0 ditolak. Berarti bahwa Corporate Social Responsibility 

(CSR) berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan 

4.5.2 Hubungan antara CSR dan Nilai Perusahaan akan meningkat jika 

tingkat Manajemen Laba rendah. 

Hipotesis penelitian ini berbunyi Corporate Social Responsibility 

(CSR) berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. Pembuktian 

hipotesis dilakukan dengan menggunakan statistik non parametrik yaitu uji 

z Test. Hasil analisis data penelitian secara rinci dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini:  

Paired Samples Test

2.715774 .647364 .092481 2.529829 2.901719 29.366 48 .000
CSR -

CSR*Mldiabsolutekan

Pair

1

Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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Hasil pengujian hipotesis statistik penelitian dengan menggunakan 

analisis program SPSS Uji z Test menunjukkan nilai Z sebesar 29,366 pada 

taraf signifikasi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Z hitung lebih besar 

dari nilai Z tabel, dalan hal ini nilai 29,366 berada pada daerah penerimaan 

Ha, sehingga H0 ditolak. Berarti bahwa CSR dan Nilai Perusahaan akan 

meningkat jika tingkat Manajemen Laba rendah 

 

4.6. Pembahasan  

4.6.1. CSR berpengaruh positif  terhadap nilai perusahaan 

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh positif CSR terhadap 

nilai perusahaan. Semakin tinggi CSR maka semakin tinggi nilai perusahaan, 

begitu juga sebaliknya semakin rendah CSR maka semakin rendah pula nilai 

perusahaan. CSR  merupakan komitmen yang berkesinambungan dari kalangan 

bisnis, untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan 

ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan 

keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  besar kecilnya praktik CSR 

mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan. Hal ini sesuai  dengan teori bahwa 

perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi  untuk kepentingan sendiri 

namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder-nya. Apabila perusahaan 

dapat memaksimalkan manfaatyang diterima  stakeholdermaka akan timbul 

kepuasan bagi  stakeholder yang akan meningkatkan nilai perusahaan. 
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Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaaan. Nilai 

perusahaan akan terjamin tumbuh secara berkelanjutan (sustainable) apabila 

perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan  hidup karena 

keberlanjutan merupakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan 

ekonomi, lingkungan dan masyarakat. Praktik CSR dapat digunakan sebagai alat  

marketing  baru bagi perusahaan bila itu dilaksanakan berkelanjutan. Untuk 

melaksanakan CSR berarti perusahaan akan mengeluarkan sejumlah biaya.  Biaya 

pada akhirnya akan menjadi beban yang mengurangi pendapatan sehingga tingkat 

profit perusahaan akan turun. Akan tetapi dengan melaksanakan CSR,  citra 

perusahaan akan semakin baik sehingga loyalitas konsumen makin tinggi. Seiring 

meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu yang lama, maka penjualan 

perusahaan akan semakin membaik, dan padaakhirnya dengan  pelaksanaan CSR, 

diharapkan tingkat profitabilitas  perusahaan juga meningkat sehingga nilai 

perusahaan juga akan meningkat. 

Seperti yang diajabarkan oleh (Belkaoui dan Karpik dalam Anggraini, 2006) 

bahwa perusahaan melakukan pengungkapan informasi sosial dengan tujuan 

untuk membangun citra pada perusahaan dan mendapatkan perhatian dari 

masyarakat. Yang akan berimbas pula pada penilaian investor yang menjadi baik 

kepada perusahaan tersebut, sehingga nilai perusahaan itu juga menjadi meningkat 

karena banyak investor yang simpati dan mau berinvestasi di perusahaan tersebut. 

 

 

 



69 
 

 
 

4.5.2. CSR  dan nilai perusahaan meningkat jika tingkat manajemen laba 

rendah 

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat  hubungan antara CSR dan nilai 

perusahaan akan meningkat jika tingkat manajemen laba rendah. Hal ini 

menunjukkan bahwa manajemen laba memperkuat ataupun memperlemah 

pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. Hasil pengujian hipotesis statistik 

penelitian dengan menggunakan analisis SPSS uji z test menunjukkan nilai Z 

sebesar 29, 366 pada taraf signifikasi 5%. Hal ini menunjukkan nilai 29,366 

berada pada daerah penerimaan Ha, sehingga H0 ditolak. Berarti bahwa CSR dan 

Nilai Perusahaan akan meningkat jika tingkat Manajemen Laba rendah.  

Semakin tinggi CSR dan Manajemen Laba semakin rendah maka semakin 

tinggi nilai perusahaan, begitu juga sebaliknya. CSR  merupakan komitmen yang 

berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan 

memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas 

kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat 

luas pada umumnya.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  Manajemen laba adalah cara-cara 

manajemen perusahaan untuk menaikkan maupun menurunkan laba. Namun, 

tidak semua manajemen laba dilakukan dengan baik dan benar. karena kurangnya 

pengawasan pada sistem pengawasan perusahaan, manajer dapat dengan mudah 

melakukan tindakan manajemen laba dengan mengintervensi penyusunan laporan 

keuangan berdasarkan akuntansi akrual (Cespa dan Cestone, 2007 dalam Kusuma, 

2013) maupun melakukan manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil 

(Graham, Harvey, dan Rajgopal, 2005 dalam Kusuma, 2013). praktik manajemen 
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laba dinilai dapat merugikan perusahaan dan juga investor karena dapat 

menurunkan nilai laporan keuangan dan memberikan informasi yang tidak relevan 

bagi investor (Kamil dan Dini, 2014). Investor yang mengetahui hal tersebut akan 

merasa dirugikan dan tidak respek lagi kepada perusahaan yang melakukan hal 

tersebut sehingga membuat investor enggan uuntuk berinvestasi diperusahaan 

tersebut yang pada akhirnya dapat menurunkan nilai perusahaan tersebut. 

Maka, akuntan manajemen yang ingin mempertahankan eksistensi 

perusahaanya yang dapat diukur lewat nilai perusahaannya dengan cara 

melakukan pengungkapan CSR agar perusahaan mereka memiliki citra yang baik 

sehingga perusahaan mereka diminati investor menyebabkan kenaikan pada nilai 

perusahaannya, tidak dapat terwujud karena disisi lain akuntan manajemen juga 

ingin meningkatkan kinerjanya agar kinerjanya terlihat bagus juga dimata para 

pemangku kepentingan sehingga ia melakukan manajemen laba, namun karena 

kurangnya pengawasan pada kegiatan manajemen laba membuat akuntan 

manajemen dapat melakukan hal-hal yang tidak benar dalam melakukan 

manajemen labanya yang dapat membuat laporan keuangan yang ia buat menjadi 

tidak relevan sehingga investor merasa tertipu dan tidak respek lagi kepada 

perusahaannya justru akan menurunkan nilai perusahaannya.  

Didukung dengan adanya penelitian dari fauzan kamil pada tahun 2014 

yang meneliti tentang pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan dengan 

mekanisme corporate governance sebagai variabel pemoderasi yang hasilnya 

menunjukkan bahwa  manajemen laba dapat menurunkan nilai perusahaan. 

 




