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Abstact - This study aimed to investigate the 

influence of Corporate Social Responsibility, 

Managerial Ownership and Institutional Ownership 

to Firm Value. Firm Value in this study calculated 

using the value of Tobin's Q. Data used in this study 

are a manufacturing companies listed in Indonesia 

Stock Exchange in 2008 up to 2010, and in data 

collection using purposive sampling method with 

some specific criteria. This study used a sample of 

111 manufacturing companies over the past three 

years, 37 manufacturing companies per year. The 

methods of analysis of this research using classical 

assumption test, and multiple linear regression. The 

results of this study indicate that the variable that 

affect the Firm Value is Corporate Social 

Responsibility is a variable, while variables that did 

not affect the Firm Value is Managerial Ownership 

and Institutional Ownership. 
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I. PENDAHULUAN 

Perusahaan yang lebih mementingkan 

kepentingan pemilik modal akan membuat 

perusahaan melakukan penggunaan sumber-

sumber alam dan sosial secara tidak terkendali, 

dan mengakibatkan kerusakan lingkungan sekitar. 

Berkembangnya perusahan-perusahaan dapat 

menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dan 

kerusakan lingkungan sekitar, maka muncul 

kesadaran untuk mengurangi dampak negatif yang 

ditimbulkan perusahaan. Kesadaran untuk 

mngurangi dampak negatif tersebut adalah 

Corporate Social Responsibility (CSR). Corporate 

Social Responsibility adalah komitmen perusahaan 

atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam 

pengembangan ekonomi yang berkelanjutan 

dengan memperhatikan tanggung jawab sosial 

perusahaan dan menitikberatkan pada 

keseimbangan antara perhatian terhadap aspek 

ekonomis, sosial, dan lingkungan (Hendrik, 2008) 

 Corporate social responsibility (CSR) 

merupakan cara perusahaan tak hanya beroperasi 

untuk kepentingan para pemegang saham, tapi 

juga untuk para pekerja, komunitas lokal, 

pemerintah, sosial, konsumen, dan lingkungan 

sekitar. Tujuan bisnis tidak hanya untuk 

kepentingan mencari laba, tetapi juga untuk 

menjaga lingkungan sekitar. Corporate Social 

Responsibility merupakan suatu kesadaran 

perusahaan untuk diterapkan, dan kesadaran 

menjaga lingkungan tersebut diatur oleh Undang-

Undang Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 tahun 

2007, dimana perusahaan yang melakukan 

kegiatan usaha dengan sumber daya alam wajib 

melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Eipstein dan Freedman (1994) dalam 

Rimba (2010) menemukan bahwa para Investor 

tertarik terhadap informasi sosial yang dilaporkan 

dalam laporan tahunan perusahaan, untuk itu 

dibutuhkan suatu sarana yang dapat memberikan 

informasi mengenai aspek sosial, lingkungan dan 

keuangan. Sarana tersebut dikenal dengan nama 

laporan keberlanjutan (sustainability reporting). 

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility 

perusahaan akan mengeluarkan biaya dan akan 

menjadi beban bagi perusahaan, tetapi dengan 

menerapkan Corporate Social Responsibility, 

dalam jangka panjang loyalitas pelanggan akan 

semakin tinggi. Meningkatnya loyalitas pelanggan 

akan berakibat penjualan perusahaan akan 

semakin meningkat, dan tingkat profitabilitas 

perusahaan juga akan meningkat. Meningkatnya 

profitabilitas menyebabkan nilai suatu perusahaan 

pun akan meningkat. Itulah sebabnya Corporate 

Social Responsibility berperan penting dalam 

meningkatkan nilai perusahaan sebagai hasil dari 

peningkatan penjualan perusahaan dengan cara 

melakukan berbagai aktivitas sosial di lingkungan 

sekitarnya (Rimba, 2010). 

Tanggung jawab sosial atau Corporate 

Social Responsibility (CSR)  mempunyai 

keterkaitan erat dengan Good Corporate 

Governance. Keduanya memilik kedudukan yang 

kuat dalam bisnis namun berhubungan satu sama 
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lain. Tanggung jawab sosial berorientasi kepada 

para stakeholder, hal ini sejalan dengan salah satu 

dari prinsip utama Good Corporate Governance 

yaitu responsibility (Etty, 2009). Manajemen 

dalam menjalankan bisnis perusahaan, seringkali 

tidak sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan 

sehingga menjadikan laba tidak berkualitas. 

Konflik antara manajemen dengan pemilik 

perusahaan disebut dengan konflik keagenan. 

Konflik keagenan mengakibatkan adanya sifat 

opportunistic manajemen yang berdampak pada 

rendahnya kualitas laba. Rendahnya kualitas laba 

akan merugikan para pembuat keputusan yaitu 

para investor dan kreditor, sehingga nilai 

perusahaan akan berkurang (Vinola, 2008). 

Mekanisme kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional mampu mengurangi 

konflik kepentingan yang timbul dari hubungan 

keagenan antara manajemen dengan pemegang 

saham. Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan 

Institusional berhasil menjadi mekanisme yang 

mengontrol dan meminimalkan perilaku 

manipulasi laba oleh manajer sehingga kualitas 

laba yang dilaporkan dapat meningkat (Pratana 

dan Mas’ud, 2003). Jadi dengan menerapkan 

Corporate Social Responsibility secara tidak 

langsung perusahaan akan berinvestasi, karena 

loyalitas pelanggan pada perusahaan dalam jangka 

panjang akan meningkat sehingga berdampak pada 

peningkatan penjualan perusahaan. Peningkatan 

penjualan berarti nilai perusahaan menjadi tinggi. 

Berdasarkan teori keagenan, konflik dapat diatasi 

dengan mekanisme Good Corporate Governance 

yang salah satunya adalah mekanisme internal, 

yaitu Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan 

Institusional. 

Kepemilikan Manajerial dapat mengurangi 

konflik keagenan karena apabila pihak manajemen 

mempunyai bagian dari saham perusahaan maka 

manajemen akan maksimal dalam menjalankan 

aktivitas prusahaan dan mengurangi manajemen 

laba. Kepemilikan institusional akan mengurangi 

konflik keagenan karena dalam aktivitas 

perusahaan pihak manajemen akan diawasi atau 

dikontrol pihak institusi, sehingga akan 

meminimalkan manajemen laba.  

Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian yang 

diajukan adalah Apakah Corporate Social 

Responsibility (CSR), Kepemilikan manajerial, 

Kepemilikan institutional berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan? 

 

Pengaruh Corporate Social Responsibility 

terhadap nilai perusahaan 

Pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility perusahaan akan mengeluarkan 

sejumlah biaya, dan akan menjadi beban yang 

mengakibatkan pendapatan perusahaan berkurang 

sehingga tingkat profit perusahaan akan turun. 

Menerapkan Corporate Social Responsibility 

menjadikan nama perusahaan akan semakin baik 

sehingga loyalitas konsumen pun akan semakin 

tinggi. Meningkatnya loyalitas konsumen 

berdampak pada meningkatnya penjualan 

perusahaan dan profitabilitas perusahaan yang 

berarti semakin tingginya nilai perusahaan. 

Corporate Social Responsibility mempunyai peran 

penting dalam meningkatkan nilai perusahaan 

sebagai hasil dari peningkatan penjualan 

perusahaan dengan cara melakukan berbagai 

aktivitas tanggung jawab sosial di lingkungan 

sekitar (Rimba, 2010).  Ni Wayan (2010) 

menyatakan bahwa pengungkapan Corporate 

Social Responsibility berpengaruh pada nilai 

perusahaan. Hasil penelitian ini memberikan arti 

bahwa para investor di Indonesia telah 

mempertimbangkan laporan tanggung jawab sosial 

perusahaan sehingga kebutuhan mengenai 

informasi tanggung jawab sosial merupakan salah 

satu bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi. Corporate Governance 

berpengaruh pada nilai perusahaan. Hal ini berarti 

penerapan Good Corporate Governance telah 

menuntun perusahaan untuk melaksanakan 

Corporate Social Responsibility sehingga 

meningkatkan nilai perusahaan. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa pengungkapan Corporate 

Social Responsibility merupakan keunggulan 

kompetitif perusahaan sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran perusahaan untuk 

mengimplementasikan dan mengungkapkan 

aktivitas Corporate Social Responsibility yang 

dilakukan. 

 

H1 : Corporate social responsibility berpengaruh 

positif dan signifikan pada nilai perusahaan 

 

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap 

nilai perusahaan 
Agency problem bisa dikurangi bila manajer 

mempunyai kepemilikan saham dalam perusahaan 

(Jensen dan Meckling dalam Etty, 2009). 

Kepemilikan saham oleh pihak  manajemen akan 

menyelaraskan kepentingan manajemen dan 

pemilik perusahaan, sehingga dapat mengurangi 

konflik keagenan. Kepemilikan manajerial akan 

mengurangi perilaku manajemen laba. Para 

manajer akan mendapatkan manfaat langsung dari 

kepemilikan manajerial yaitu ketepatan dalam 

pengambilan keputusan karena manajer menyadari 

bahwa apabila manajer salah dalam pengambilan 

keputusan, maka akan berdampak pada mereka 

juga. Tingginya kepemilikan manajerial akan 

dapat meminimalkan masalah keagenan karena 
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antara kepentingan manajer dan pemegang saham 

dapat selaras (Wejuan, Gary, dan Shiguang, 2011 ) 

 

H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif    

dan signifikan terhadap nilai perusahaan 

 

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap 

nilai perusahaan 
Balsam et al. dalam Vinola (2008) 

menemukan hubungan yang negatif antara 

discretionary accrual yang tidak diekspektasi 

dengan imbalan hasil di sekitar tanggal 

pengumuman karena investor institusional 

mempunyai akses atas sumber informasi yang 

lebih tepat waktu dan relevan sehingga dapat 

mengetahui keberadaan pengelolaan laba lebih 

cepat dan lebih mudah dibandingkan investor 

individual. 

Adanya kepemilikan institusional artinya 

bahwa manajemen akan mendapat pengawasan 

dalam operasional perusahaan sehingga 

pengambilan keputusan perusahaan pun akan lebih 

efektif dan efisien. Hal ini akan meningkatkan 

nilai perusahaan. Kepemilikan institusional 

dimaksudkan untuk mempertahankan kredibilitas 

dari laporan keuangan dan perlindungan terhadap 

perilaku seperti manajemen laba. Pemantauan 

yang efektif oleh kepemilikan institusional akan 

menghubungkan antara kompensasi dengan 

kinerja. Apabila kompensasi tidak dikaitkan 

dengan ukuran kinerja seperti laba, maka akan 

mengurangi manajemen laba (Jiambavo et al., 

1996).  

Institusi memantau secara profesional 

perkembangan investasinya sehingga tingkat 

pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat 

tinggi yang pada akhirnya potensi kecurangan 

dapat ditekan (Etty, 2009). Jiambavo et al. (1996) 

menyatakan bahwa kepemilikan institusional ingin 

mempertahankan kredibilitas dari laporan 

keuangan perusahaan dan perlindungan terhadap 

perilaku seperti manajemen laba. Pemantauan 

yang efektif oleh kepemilikan institusional akan 

mengurangi kompensasi terkait dengan kinerja. 

Apabila kompensasi tidak dikaitkan dengan 

ukuran kinerja seperti laba, maka akan 

mengurangi manajemen laba. 

 

 H3 : Kepemilikan institusional berpengaruh 

positif   dan signifikan terhadap nilai perusahaan 
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METODE PENELITIAN 

 

Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel 
Populasi dari penelitian ini adalah 

perusahaan-perusahaan manufaktur pada Bursa 

Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan 

periode penelitian tahun 2008 sampai dengan 

2010. Pemilihan sampel dilakukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling dengan 

kriteria yang ditentukan.  

 

Data Dan Metode Pengumpulan Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder yaitu laporan tahunan dan 

laporan keuangan perusahaan untuk periode 2008-

2010 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Data diperoleh dari 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan 

data dari sustainability reporting. Pengumpulan 

data dilakukan dengan cara menelusuri laporan 

tahunan, laporan keuangan, Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD), dan data dari 

sustainability reporting yang terpilih menjadi 

sampel penelitian. 

 

Teknik Analisis Data 

Alat analisis yang dipakai adalah Regresi Linier 

Berganda: 

Y = α + b1 CSR + b2 KM + b3 KI + e 
analisis regresi yang dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh antar variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

 

III. ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 

Corporate Social Disclosure Index 
.  Hasil olah SPSS menunjukkan nilai 

minimum CSDI adalah 0.0380, nilai maximum 

0.3418, nilai rata-rata 0.110959, dan standar 

deviasi 0.0534. Jumlah minimum CSDI sebesar 

0,0380 adalah pengungkapan Corporate Social 

Responsibility perusahaan yang terkecil selama 

tiga tahun penelitian, dan jumlah maximum 

sebesar 0,3418 adalah pengungkapan terbesar 

selama tiga tahun penelitian. Rata-rata jumlah 

Corporate Social 

Responsibility 

 
Nilai 

Perusahaan  

- Tobins Q 
Kepemilikan 

Manajerial 

Kepemilikan 

Institusional 
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pengungkapan Corporate Social Responsibility 

selama tiga tahun adalah 0,110959. 

 

Kepemilikan Manajerial  
Hasil olah SPSS menunjukkan nilai 

minimum Kepemilikan Manajerial adalah 0.0000, 

nilai maximum 0.2422, nilai rata-rata 0.016128, 

dan standar deviasi 0.0403660. Jumlah 

Kepemilikan Manajerial minimum sebesar 0,0000 

adalah tingkat Kepemilikan Manajerial yang 

terendah selama tiga tahun penelitian, dan jumlah 

maximum sebesar 0,2422 adalah tingkat 

Kepemilikan Managerial yang tertinggi selama 

tiga tahun penelitian.   

 

Kepemilikan Institusional 
Hasil olah SPSS menunjukkan nilai 

minimum Kepemilikan Institusional adalah 

0.1059, nilai maximum 0.9914, nilai rata-rata 

0.723435, dan standar deviasi 0.2000926. Jumlah 

Kepemilikan Institusional minimum sebesar 

0,1059 adalah tingkat Kepemilikan Institusional 

yang terendah selama tiga tahun penelitian, dan 

jumlah maximum sebesar 0,9914 adalah tingkat 

Kepemilikan Institusional yang tertinggi selama 

tiga tahun penelitian.   

 

Nilai  Perusahaan 
Hasil olah SPSS menunjukkan nilai 

minimum Nilai Perusahaan adalah 1, nilai 

maximum 29, nilai rata-rata 2,32, dan standar 

deviasi 3,492. Jumlah Nilai Perusahaan minimum 

sebesar 1 adalah tingkat Nilai Perusahaan yang 

terendah selama tiga tahun penelitian, dan jumlah 

maximum sebesar 29 adalah tingkat Nilai 

Perusahaan yang tertinggi selama tiga tahun 

penelitian.   

 

Pembahasan 

Corporate Social Responsibility 
Hasil penelitian ini menunjukkan nilai t 

hitung sebesar -2,742 dan probabilitas 

signifikansinya adalah 0,10 berada lebih rendah 

pada α = 0,05, sehingga hasil penelitian ini 

mendukung hipotesis yang diajukan yaitu 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

berpengaruh pada Nilai Perusahaan. Pengugkapan 

tanggung jawab sosial (CSR) memberikan nilai 

koefisien parameter dengan koefisien -0,807 dan 

probabilitas signifikansi 0,10. Hasil ini dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

maka dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal 

ini diakibatkan karena dengan adanya 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

maka akan direspon positif oleh investor sehingga 

banyak investor yang berinvestasi pada 

perusahaan tersebut yang menyebabkan 

meningkatnya nilai perusahaan. Selain respon 

positif dari para investor, pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan juga akan meningkatkan 

loyalitas pelanggan yang pada akhirnya akan 

meningkatkan penjualan dan nilai perusahaan. 

Kepemilikan Managerial 

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai t 

hitung sebesar 0,304 dan probabilitas 

signifikansinya adalah 0,763 berada jauh diatas 

pada nilai α = 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh 

pada Nilai Perusahaan. Pada tabel Kepemilikan 

Manajerial berpengaruh negatif dengan koefisien 

0,22. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

Kepemilikan Manajerial dalam suatu perusahaan 

maka akan meningkatkan Nilai Perusahaan, 

namun probabilitas signifikansinya sebesar 0,763. 

Kepemilikan Manajerial pada perusahaan 

manufaktur di  Indonesia masih sangat rendah. 

Rendahnya saham yang dimiliki oleh pihak 

manajemen perusahaan mengakibatkan pihak 

manajemen belum merasa ikut memiliki 

perusahaan karena tidak semua keuntungan dapat 

dinikmati oleh pihak manajemen... 

 

Kepemilikan Institusional 

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai t 

hitung sebesar 1,140 dan probabilitas 

signifikansinya adalah 0,263 berada diatas pada 

nilai α = 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh pada 

Nilai Perusahaan. Pada tabel Kepemilikan 

Institusional berpengaruh positif dengan koefisien 

0,268. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi Kepemilikan Institusional dalam suatu 

perusahaan maka akan meningkatkan Nilai 

Perusahaan, namun probabilitas signifikansinya 

sebesar 0,263 maka disimpulkan bahwa 

Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh pada 

Nilai Perusahaan. Kepemilikan institusional yang 

besar dengan rata-rata sebesar 72,3% merupakan 

pemilik mayoritas. Menurut Pound dalam Wien, 

2009), investor institusional mayoritas memiliki 

kecenderungan untuk berkompromi atau berpihak 

kepada manajemen dan mengabaikan kepentingan 

pemegang saham minoritas. Anggapan bahwa 

manajemen sering mengambil tindakan atau 

kebijakan yang non-optimal dan cenderung 

mengarah pada kepentingan pribadi 

mengakibatkan strategi aliansi antara investor 

institusional dengan pihak manajemen ditanggapi 

negatif oleh pasar. Hal ini tentunya berdampak 

pada penurunan harga saham perusahaan dipasar 

modal sehingga dengan Kepemilikan Institusional 

belum mampu menjadi mekanisme yang dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Lee et 

al., dalam Wien, 2009), investor institusional 

adalah pemilik sementara (transfer owner) 
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sehingga hanya terfokus pada laba sekarang 

(current earnings). Perubahan pada laba sekarang 

dapat mempengaruhi keputusan investor 

institusional. Jika perubahan ini dirasakan tidak 

menguntungkan oleh investor, maka investor 

dapat menarik sahamnya. Karena investor 

institusional memiliki saham dengan jumlah besar, 

maka jika mereka menarik sahamnya akan 

mempengaruhi nilai saham secara keseluruhan. 

Hal ini berarti bahwa kepemilikan 

institusional belum mampu menjadi mekanisme 

untuk yang meningkatkan nilai perusahaan. 

Penelitian ini didukung dengan penelitian Wien 

(2010) yang menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh pada nilai 

perusahaan tetapi tidak sesuai dengan penelitian 

Etty (2009) yang dalam penelitiannya 

menyimpulkan kepemilikan institusional 

berpengaruh pada nilai perusahaan. 

 
IV.  KESIMPULAN 

Variabel Corporate Social Responsibility 

memiliki pengaruh positif dan siginfikan terhadap 

Nilai Perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa 

dengan adanya pengungkapan tanggung jawab 

sosial (Corporate Social Responsibility) yang 

tinggi maka akan berakibat meningkatnya nilai 

perusahaan karena investor tertarik untuk 

berinvestasi pada perusahaaan yang tingkat 

pengungkapan tanggung jawab sosialnya tinggi. 

Pengungkapan tanggung jawab sosial (Corporate 

Social Responsibility) akan meningkatkan 

loyalitas pelanggan, sehingga penjualan 

perusahaan juga akan bertambah, dan akan 

meningkatkan Nilai Perusahaan.  

Variabel Kepemilikan Manajerial tidak 

memiliki pengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

Kepemilikan Manajerial di Indonesia khususnya 

untuk perusahaan manufaktur  masih rendah 

sehingga pihak manajemen masih kurang 

termotivasi dalam meningkatkan Nilai 

Perusahaan. Kepemilikan manajemen yang rendah 

juga mengakibatkan kinerja yang belum maksimal 

sehingga kepemilikan manajemen belum dapat 

menjadi mekanisme untik meningkatkan Nilai 

Perusahaan. 

Variabel Kepemilikan Institusional tidak 

memiliki berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

Kepemilikan Institusional yang merupakan 

pemilik mayoritas cenderung berpihak pada 

manajemen dan mengarah pada kepentingan 

pribadi sehingga mengabaikan pemegang saham 

minoritas, hal ini direspon negatif oleh pasar. 

Selain itu investor institusional adalah pemilik 

sementara yang terfokus pada laba sekarang. 
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