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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini menjelaskan gambaran tentang hasil penelitian beserta 

hipotesis yang akan dijelaskan di abgian akhir pada bab ini. Alat yang digunakan 

untuk menguji penelitian adalah regresi linier berganda dengan software IBM 

Statistical Package for Social Science(SPSS) Statistic Version 23.0. Adapun 

penjelasan dari hasil penelitian ini sebagai berikut: 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini mencakup semua perusahaan tambang yang 

terdaftar di BEI periode 2013-2015. Sampel diambil menggunakan teknik 

purposive sampling untuk mendapatkan sampel representif sesuai dengan 

kriteria yang telah ditentukan. Adapun ringkasan hasil pengambilan sampel 

disajikan pada tabel 4.1  

TABEL 4.1 

Hasil Ringkasan Pengambilan Sampel 

Uraian 2013 2014 2015 Total 

Perusahaan tambang yang Lifting di 

Bursa Efek Indonesia 

38 38 38 114 

Perusahaan tambang yang tidak 

melakukan Corporate Sosial 

Responsibility berturut-turut dari 

tahun 2013-2015 

(2) (2) (2) (6) 
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Perusahaan tambang yang 

mengalami kerugian dari tahun 

2013-2015 

(23) (23) (23) (69) 

Total Data 13 13 13 39 

Sumber : Data diolah peniliti 

 

1. Analisis Deskrptif 

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil dari analisis deskriptif yang 

terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar 

deviasi yang ditampilkan pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 

Analisis Deskriptif 

Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Nilai_Perusahaan 39 ,590 3,576 1,53405 ,817013 

CSDI 39 ,495 ,824 ,71431 ,091117 

ROA 39 ,018 ,216 ,10241 ,059611 

LnPenjualan 39 27 31 29,21 1,128 

Valid N (listwise) 39     

 

 Sumber : Hasil olah data 2017 

  

  Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa total sampel penelitian 

berjumlah 39 sampel dengan analisis deskriptif sebagai berikut : 
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a. Nilai Perusahaan 

 Variabel Nilai Perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 0,590, 

nilai maximum sebesar 3,576, nilai rata-rata sebesar 1,53405 dan 

standar deviasi sebesar 0,817013. 

b. Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility (CSDI) 

 Variabel corporate sosial responsibilitymemiliki nilai minimum 

sebesar 0,495, nilai maximum sebesar 0,824, nilai rata-rata sebesar 

0,7143 dan standar deviasi sebesar 0,091117 

 

c. Profitabilitas (ROA) 

 Variabel profitabilitas memiliki nilai minimum sebesar 0,18, nilai 

maximum sebesar 0,216,  nilai rata-rata sebesar 0,10241 dan standar 

deviasi sebesar 0,059611 

d. Ukuran Perusahaan (LnPenjualan) 

 Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 27, 

nilai maximum sebesar 31,  nilai rata-rata sebesar 29,21 dan standar 

deviasi sebesar 1,128. 

 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

 Uji multikolinearitas dalam penelitian ini ditujukkan pada tabel 4.3 
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Tabel 4.3 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 

 
Unstandardized 

Residual 

N 39 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation ,69730988 

Most Extreme Differences Absolute ,162 

Positive ,162 

Negative -,080 

Test Statistic ,162 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,012c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

Berdasarkan tabel 4.3 uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test nilai 

sig (2-tailed) sebesar 0,012 > nilai α 0,05 yang berarti data yang 

digunakan menjadi sampel data itu berdistribusi normal. 

 

 

b. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini ditujukkan pada tabel 4.4 
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         Tabel 4.4 

Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 9,051 3,323  2,724 ,010   

CSDI 4,384 1,722 ,523 2,546 ,015 ,542 1,844 

ROA -3,671 6,747 -,084 -,544 ,590 ,968 1,033 

LnPenjuala

n 
-,358 ,140 -,530 -2,557 ,015 ,531 1,882 

a. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan 

 

 

 

Berdasarkan pada tabel 4.4 didapatkan hasil Nilai VIF masing – masing 

variabel < 10 dan nilai tolerance masing – masing variabel > 0,01. 

Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility nilai VIF sebesar 1,844 

dan nilai tolerance sebesar 0,542,  profitabilitas nilai VIF sebesar 1,033 

dan nilai tolerance sebesar 0,968 dan ukuran perusahaan nilai VIF sebesar 

1,882 dan nilai tolerance sebesar 0,531. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

seluruh variabel bebas dari multikolinieritas. 

 

c. Uji Heteroskedasitas 

Uji heteroskedasitas  dalam penelitian ini ditujukkan pada tabel 4.5 
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Tabel 4.5 

Uji Heteroskedasitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,195 1,952  2,149 ,039 

CSDI 2,673 1,029 ,526 2,598 ,014 

ROA -1,234 1,056 -,176 -1,169 ,250 

LnPenjualan -,192 ,082 -,473 -2,328 ,026 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

 

Berdasarkan tabel 4.5 didapatkan bahwa hasil nilai sig masing-masing 

variabel >0,05.  

Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility sebesar 0,014, 

profitabilitas sebesar 0,250, ukuran perusahaan sebesar 0,026. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas dari heteroskedasitas. 

 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi  dalam penelitian ini ditujukkan pada tabel 4.6 
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Tabel 4.6 

Uji Autokorelasi 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,448a ,200 ,132 ,719256 2,092 

a. Predictors: (Constant), LnPenjualan, ROA, CSDI 

b. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan 

 

Berdasarkan tabel 4.6 bahwa uji autokolerasi yang dilakukan menggunakan 

uji Durbin-Watson (D-W)  menghasilkan angka sebesar 1,721. Angka D-W 

tersebut terletak diantara -2  dan + 2, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh 

variabel terbebas dari autokorelasi. 

 

3. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

a. Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur persentase atau 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

independen. Hasil uji koefisien determinasi ditunjukkan pada tabel 4.7 
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Tabel 4.7 

Uji Koefisien Determinasi 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 ,448a ,200 ,132 ,719256 2,092 

a. Predictors: (Constant), LnPenjualan, ROA, CSDI 

b. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan 

 

 Berdasarkan tabel 4.7 hasil yang diperoleh uji koefisien determinasi 

yakni 0,132 atau 13,2%  hal ini disimpulkan bahwa nilai perusahaan 

sebesar 13,2% di pengaruhi oleh Pengungkapan Corporate Sosial 

Responsibility, Profitabilitas dan Ukuran perusahaan. Sedangkan 

sisanya 86,8 % dipengaruhi oleh variabel lain. 

 

b. Uji Nilai t (Uji Parsial) 

Uji Nilai t digunakan untuk menguji secara signifikan dari masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat yang ada dalam 

penelitian. Hasil uji nilai t ditunjukkan pada tabel 4.8 
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Tabel 4.8 

Uji Nilai t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9,051 3,323  2,724 ,010 

CSDI 4,384 1,722 ,523 2,546 ,015 

ROA -3,671 6,747 -,084 -,544 ,590 

LnPenjualan -,358 ,140 -,530 -2,557 ,015 

a. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan 

 

 Berdasarkan pada tabel 4.8 dapat dirumuskan  model regresi sebagai 

berikut : 

   

 

 Berdasarkan tabel 4.8 juga akan dijelaskan hasil pengujian seluruh 

hasil pengujian hipotesis sebagi berikut :  

 

1) Pengujian Hipotesis Pertama 

 Hasil uji parsial Tabel 4.8 menghasilkan variabel 

Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) mempunyai 

nilai koefisien regresi 4,358 dengan nilai sig sebesar 0,015 <α 0,05 

yang berarti variabel pengungkapan CSR berpengaruh positif 

Q = 9,051 + 4,384 CSDI + - 3,671 ROA + -0,358 LnPenjualan + e 
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terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian hipotesis pertama 

(H1) yang menyatakan bahwa pengungkapan Corporate Sosial 

Responsibility berpengaruh positif terhadap nilain perusahaan 

diterima. 

 

2) Pengujian Hipotesis Kedua 

 Hasil uji parsial Tabel 4.8 menghasilkan variabel 

Profitabilitas (ROA) mempunyai nilai koefisien regresi -3,671 

dengan nilai sig sebesar 0,590 >α 0,05 yang berarti variabel 

Profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Dengan demikian hipotesis pertama (H2) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ditolak. 

 

3) Pengujian Hipotesis Ketiga 

 Hasil uji parsial Tabel 4.8 menghasilkan variabel ukuran 

perusahaan mempunyai nilai koefisien regresi -0,358  dengan nilai 

sig sebesar 0,015 <α 0,05 yang berarti variabel ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian 

hipotesis pertama (H3) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ditolak. 
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c. Uji Nilai F 

 

Uji Nilai F digunakan untuk menguji secara signifikan pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. 

Uji Nilai F dapat ditunjukkan pada tabel 4.9 

 

 

 

 

Tabel 4.9 

Uji Nilai F 

 

 

Tabel 4.9 menunjukkan nilai F sebesar 2,922 dan nilai sig sebsar 0,47 

dimana nilai sig 0,047 <α 0,05 yang berarti variabel pengungkapan 

Corporate Sosial Responsibility, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan 

dalam penelitian mempengaruhi variabel dependen. 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4,534 3 1,511 2,922 ,047b 

Residual 18,107 35 ,517   

Total 22,641 38    

a. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan 

b. Predictors: (Constant), LnPenjualan, ROA, CSDI 
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4. Pembahasan 

Peneilitian ini menguji pengaruh Pengungkapan Corporate Sosial 

Responsibility, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai 

Perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa tidak semua 

variabel independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

a. Pengaruh Pengungkapan Corporate Sosial Responsibilty (CSR) 

terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa Pengungkapan 

Corporate Sosial Responsibility berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yakni 

penelitian yang dilakukan oleh (Arik Novia 2013, Kusumadilaga 2010) 

yang menunjukkan pengungkapam Corporate Sosial Responsibility 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun hal ini  tidak 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cecilia dkk 2015, 

Agustine 2014, Maspupah 2014) yang menunjukkan pengungkapan 

Corporate Soial Responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

 Perusahaan yang melakukan pengungkapan Corporate Sosial 

Responsibility  telah mengikuti triple bottom line  yakni konsep yang 

tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga mampu memberikan 

kontribusi terhadap masyarakat dan melestarikan lingkungan sekitar 

sehingga terjadi keseimbangan ekonomi,sosial dan lingkungan. Dengan 

melakukan pengungkapaan Corporate Sosial Responsibility nama 
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perusahaan akan semakin dikenal sehingga masyarakat akan membeli 

produk perusahaan yang mengakibatkan meningkatnya penjualan 

perusahaan. Jika penjualaan perusahaan meningkat  maka akan 

meningkatkan laba perusahaan. Jika laba perusahaan meningkat, maka 

investor akan tertarik menanamkan modalnya dalam bentuk pembelian 

saham perusahaan, dan harga saham perusahaan akan naik yang 

berakibat meningkatnya nilai perusahaan. 

 

b. Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa Profitabilitas (ROA) 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini konsisten dengan 

penelitian sebelumnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Carningsih 

(2010) yang menunjukkan profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Namun hal ini  tidak konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Siti Komariyah (2015) yang 

menunjukkan profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

ROA  salah satu rasio profitabilitas yang digunakan oleh investor 

dalam menentukan akan membeki saham perusahaan tersebut. Dalam 

perusahaan tambang mereka menggunakan kurs dollar sehingga tingkat 

ROA yang digunakan juga tergantung kurs dollar terhadap rupiah.  Jadi 

tingkat roa bisa naik turun sesuai tingkat kurs dollar terhadap rupiah. 

Sehingga membuat investor tidak menggunakan rasio roa dalam 
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menanamkaan dananya dalam perusahaan tambang yang 

mengakibatkan ROA tidak mempengaruhi nilai perusahaan. 

 

 

c. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini konsisten dengan 

penelitian sebelumnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Mufidah 

(2014) yang menunjukkan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan. Namun hal ini  tidak konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hardiyanti dan Mohammad Kholiq 

(2012) yang menunjukkan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki total penjualan yang tinggi maka belum 

tentu laba perusahaan tersebut tinggi. Investor tidak hanya melihat total 

penjualannya tetapi juga melihat laba bersih yang dihasilkan oleh 

perusahaan tersebut. Jika total penjualan perusahaan tinggi tapi laba 

bersih perusahaan rendah investor akan beranggapaan investasi 

perusahaan akan beresiko. Belum lagi  perusahaan tambang 

menggunakan kurs dollar yang dimana kurs dollar terhadap rupiah 

fluktuatif atau naik turun. Dan juga harga tambang yang fluktuatif atau 

naik turun sehingga menyebabkan investasi di perusahaan tambang 

beresiko. Sehingga menyebabkan investor ragu  dengan membeli saham  
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perusahaan tersebut yang mengakibatkan harga saham perusahaan turun 

yang mengakibatkan nilai perusahaan turun.



 
 

 


