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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini akan dijelaskan gambaran hasil penelitian beserta 

pembahasan hasil hipotesis. Hasil penelitian dan pembahasan ditampilkan secara 

sendiri-sendiri. Penelitian ini menggunakan alat bantu analisis berupa software 

IBM SPSS Statistic versi 25.0 menguji variabel mediasi. Penjelasan lebih lanjut 

hasil penelitian dan pembahasan disajikan sebagai berikut ini: 

A.  Gambaran Umum Obyek Penelitian  

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan property 

dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tahun 

penelitian mencakup data pada 2017, dimaksudkan agar lebih 

mencerminkan kondisi pada saat ini. Selain itu, perusahaan property dan 

real estate memiliki karakteristik yang unik dalam peranannya sebagai 

lembaga yang berhubungan langsung terhadap masyarakat yang juga 

merangkap sebagai agen pembangunan perekonomian masyarakat 

sehingga hal ini menyebabkan property dan real estate menjadi suatu 

industri yang regulasinya sering diperhatikan oleh masyarakat sekitar. 

Dalam penelitian ini, teknik penentuan sampel menggunakan 

purposive sampling dan diperoleh 38 perusahaan property dan real estate 

yang sesuai dengan kriteria. Prosedur pemilihan sampel dapat dilihat pada 

tabel 4.1 sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Proses Pemilihan Sampel Perusahaan Property dan Real Estate 

No Kriteria Sampel Penelitian 2017 

1 Perusahaan property dan real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 

48 

2 

 

3 

Perusahaan property dan real estate yang menerbitkan 

laporan keuangan tahunan secara lengkap. 

Sahamnya aktif diperdagangkan pada periode 

penyampelan 

Total Sampel 

Data Outlier 

(3) 

 

(0) 

 

(7) 

 Jumlah Data yang Digunakan 38 

Jumlah perusahaan yan dijadikan sampel adalah 38 perusahaan. Sampel 

perusahaan property dan real estate yang memenuhi purposive sampling 

berjumlah 38 perusahaan tetapi ada 7 data sampel yang outlier dengan objek yang 

berbeda. Peneliti menghapus data-data outlier dengan melihat nilai zscore diatas 

2,5 dihapus dari sampel penelitian. 

B. Uji Kualitas Data  

1. Analisis Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif pada penelitian ini menyajikan jumlah data, 

nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar 

deviasi (std. deviation) dari data CSR, Nilai Perusahaan, Kualitas Laba 

dan Ukuran Perusahaan. Hasil statistik deskriptif disajikan dalam tabel 

4.2 berikut:  



34 
 

  
 

Tabel 4.2 
Hasil Statistik Descriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Nilai Perusahaan 38 0,240    1,900 0,97630 0,458740 

CSR 38 0,220 0,505 0,33112 0,072856 

Kualitas Laba 38 0,015 0,112 0,06873 0,026548 

Size 38 27,150 31,670 29,44289 1,198537 

Valid N (listwise) 38     

Sumber: Output SPSS data sekunder yang diproses 

 Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa pada variabel Nilai 

Perusahaan memiliki nilai minimal 0,24 pada perusahanaan yang 

memiliki kode GWSA, nilai maksimal 1,90 pada perusahaan dengan 

kode FMII, PWON, SCBD, ARMY dan COWL serta rata-rata Nilai 

Perusahaan yang dimiliki adalah 0,9763, yang artinya dari seluruh 

perusahaan properti dan real estate yang dijadikan sampel, rata-rata 

memiliki nilai perusahaan yang tergolong cukup tinggi. 

 Variabel Corporate Social Responsibility memiliki nilai minimum 

sebesar 0,220 (4 dari 91), nilai maksimum sebesar 0,505 (46 dari 91). 

Nilai terendah dimiliki perrusahaan dengan kode ARMY dan nilai 

pengungkapan tertinggi pada perusahaan yang memiliki kode ELTY. 

Nilai  rata-rata perusahaan yang melakukan pengungkapan sebesar 

0,33112 (28,84 dari 91), yang artinya masih banyak perusahaan yang 

belum melakukan CSR sesuai standar yang sudah ditentukan dan masih 

ada beberapa aspek yang belum diungkapkan perusahaan seperti masalah 

korupsi dan hubungan ke konsumen. 

 Variabel intervening yaitu Kualitas Laba yang dilihat dari 

manajemen labanya memiliki nilai minimum 0,015 pada perusahaan 
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yang memiliki kode GWSA, nilai maksimum sebesar 0,112 yang dimiliki 

oleh perusahaan dengan kode MTLA, MTSM, dan RBMS, serta nilai 

rata-rata nilai sebesar 0,06873 yang artinya bahwa perusahaan yang 

dijadikan sampel telah berhasil menekan manajemen laba yang terjadi 

diperusahaannya yang berarti kualitas laba perusahaan tersebut bisa 

tergolong baik.  

 Varibel kontrol yaitu size (ukuran perusahaan) memiliki rata-rata 

nilai sebesar 29,44289 yang terdiri dari nilai minimum 27,150 pada 

perusahaan yang memiliki kode FORZ dan nilai maksimum 31,670 pada 

perusahaan yang memiliki kode LPCK, yang bisa diartikan bahwa 

perusahaan properti dan real estate yang dijadikan sampel pada 

penelitian kali ini memiliki total aset yang tinggi. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

 Hasil uji normalitas data dengan One-SampleKolmogorov-

Smoirnov disajikan sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas Data 

Persamaan Jenis Data N Sig Keterangan 

I 

One-Sample 

Kolmogorov- 

Smirnov Test 

38 0,356 Normal 

II 

One-Sample 

Kolmogorov- 

Smirnov Test 

38 0,815 Normal 

III 

One-Sample 

Kolmogorov- 

Smirnov Test 

38 0,212 Normal 

Sumber: Output SPSS dari data sekunder yang diproses 
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  Berdasarkan hasil uji normalitas yang disajikan pada tabel 

4.3 Persamaan 1, dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig, (2-tailed) 

adalah 0,356 > alpha (α=0,05) sehingga asumsi klasik untuk uji 

normalitas terpenuhi. Dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi 

normal dan model regresi sesuai untuk digunakan dalam penelitian 

ini. 

  Berdasarkan hasil uji normalitas yang disajikan pada tabel 

4.3 Persamaan 2, dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig, (2-tailed) 

adalah 0,815 > alpha (α=0,05) sehingga asumsi klasik untuk uji 

normalitas terpenuhi. Dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi 

normal dan model regresi sesuai untuk digunakan dalam penelitian 

ini. 

  Berdasarkan hasil uji normalitas yang disajikan pada tabel 

4.3 Persamaan 3, dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig, (2-tailed) 

adalah 0,212 > alpha (α=0,05) sehingga asumsi klasik untuk uji 

normalitas terpenuhi. Dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi 

normal dan model regresi sesuai untuk digunakan dalam penelitian 

ini. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi menemukan korelasi antara variabel independen. Nilai 

multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF < 10 dan tolarence > 0,1. 

Hasil uji multikolinearitas disajikan sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Persamaan 
Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

Colinearity 

Statistics Kesimpulan 

Tolerance VIF 

I 

CSR 

 Nilai 

Perusahaan 

0,898 

 

1,113 

 

Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

Size 0,898 1.113 
Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

III 

CSR 

Nilai 

Perusahaan 

0,898 1,113 
Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

Kualitas 

Laba 
0,939 1,065 

Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

Size 0,849 1,178 
Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

Sumber: Output SPSS dari data sekunder yang diproses 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang disajikan pada 

tabel 4.4 dapat dilihat bahwa variabel Corporate Social 

Responbility memiliki nilai VIF 1.113 < 10 dan toleransi 0,898 > 

0,1 dan variabel kontrol Size memiliki nilai VIF 1,113 < 10 dan 

toleransi 0,898 > 0,1. Ini berarti bahwa model regresi dalam 

penelitian ini tidak mengalami multikolinieritas.  

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang disajikan pada 

tabel 4.4 dapat dilihat bahwa variabel Kualitas Laba memiliki nilai 

VIF 1,065 < 10 dan toleransi 0,939 > 0,1 dan variabel Corporate 

Social Responbility memiliki nilai VIF 1,113 < 10 dan toleransi 

0,898 > 0,1 serta variabel kontrol Size memiliki nilai VIF 1,178 < 

10 dan toleransi 0,849 > 0,1. Ini berarti bahwa model regresi dalam 

penelitian ini tidak mengalami multikolinieritas.  
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Oleh karena itu, berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan 

bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi 

nilai VIF < 10 dan Toleransi > 0,1 yang berarti bahwa model 

regresi dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan apakah 

suatu data memiliki varian yang berbeda atau ketidaksamaan residual 

antara satu pengamatan dan lainnya. Hasil uji heteroskedastisitas dengan 

menggunakan uji Glejser dalam penelitian ini ditunjukkan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Herteroskedastisitas 

Persamaan Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

Coeff Sig. 

(2-

tailed) 

Simpulan 

I 

CSR 
Nilai 

Perusahaan 

-0,075 

 

0,665 

 

Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

Size -0,224 0,202 
Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

II CSR 
Kualitas 

Laba 
-0,124 0,459 

Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

III 

CSR 

Nilai 

Perusahaan 

-0,104 0,548 
Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

KualitasLaba -0,240 0,160 
Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

Size -0,240 0,181 
Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 
Sumber: Output SPSS dari data sekunder yang diproses 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa variabel 

Corporate Social Responbility memiliki nilai signifikansi 0,665 > 

alpha (α = 0,05) dan variabel Size yang memiliki nilai signifikansi 
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0,202 > alpha (α = 0,05). Ini menunjukkan bahwa semua variabel 

independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari alpha yaitu 

0,05 sehingga model regresi dalam penelitian ini dinyatakan tidak 

terkena heteroskedastisitas. 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa variabel 

Corporate Social Responbility memiliki nilai signifikansi 0,459 > 

alpha (α = 0,05). Ini menunjukkan bahwa variabel CSR memiliki 

nilai signifikansi lebih besar dari alpha yaitu 0,05 sehingga model 

regresi dalam penelitian ini dinyatakan tidak terkena 

heteroskedastisitas. 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa variabel 

Corporate Social Responbility memiliki nilai signifikansi 0,548 > 

alpha (α = 0,05) dan variabel Kualitas Laba memiliki nilai 0,160 > 

alpha (α=0,05) serta variabel Size yang memiliki nilai signifikansi 

0,181 > alpha (α = 0,05). Ini menunjukkan bahwa semua variabel 

independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari alpha yaitu 

0,05 sehingga model regresi dalam penelitian ini dinyatakan bebas 

dari heteroskedastisitas. 
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C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

a. CSR berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Hipotesis 1 

 Unstardardized Coefficient Sig 

B Std.Error 

Constant 0,860 1,919 0,657 

CSR 0,536 1,119 0,635 

Size -0,002 0,068 0,976 

F   : 0,123 Sig: 0,885
b
   

R
2
 : 0,007    

Sumber: Output SPSS dari data sekunder yang diproses 

 Berdasarkan tabel 4.6, Corporate Social Responsibility (CSR) 

memiliki nilai koefisien sebesar 0,536 dan nilai sig sebesar 0,635 yang 

lebih besar dari alpha (α=0,05) yang menunjukkan hasil tidak signifikan. 

Dengan demikian hipotesis 1 ditolak. 

b. CSR berpengaruh positif terhadap Kualitas Laba 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Hipotesis 2 

 Unstardardized Coefficient Sig 

B Std.Error 

Constant 0,059 0,021 0,007 

CSR 0,029 0,061 0,639 

F   : 0,223 Sig: 0,639
b
   

R
2
 : 0,006    

Sumber: Output SPSS dari data sekunder yang diproses 

 Berdasarkan tabel 4.7, Corporate Social Responsibility (CSR) 

memiliki nilai koefisien 0,029 dan nilai sig sebesar 0,639 yang lebih 

besar alpha (α=0,05) yang menunjukkan hasil tidak signifikan. Dengan 

demikian hipotesis 2 ditolak. 
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c. Kualitas Laba berpengaruh Positif terhadap Nilai Perusahaan 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Hipotesis 3 

 Unstardardized Coefficient Sig 

B Std.Error 

Constant 0,480 0,192 0,017 

Kualias Laba 7,227 2,616 0,009 

F   : 7,633 Sig: 0,009
b
   

R
2
 : 0,175    

Sumber: Output SPSS dari data sekunder yang diproses 

 Berdasarkan tabel 4.8, Corporate Social Responsibility (CSR) 

memiliki nilai koefisien 7,227 dengan nilai sig sebesar 0,009 lebih kecil 

dari alpha (α=0,05) yang menunjukkan hasil positif signifikan. Dengan 

demikian hipotesis 3 diterima. 

d. CSR berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan dengan Kualitas 

Laba sebagai Variabel Intervening 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Hipotesis 4 

Inderect effect of X on Y 

 Effect BootLLCI BootULCI 

Kualitas Laba -0,0004 -0,9318 0,8468 
Sumber: Output  dari data sekunder yang diproses 

 Untuk mengetahui pengaruh mediasi dapat dilihat berdasarkan 

tabel 4.9, pengaruh mediasi diterima apabila nilai BootLLCI dan Boot 

ULCI memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan pada penelitian ini 

pengaruh mediasi dapat dilihat dari nilai signifikasi -0,9318 dan 

BootULCI 0,8468, dimana keduanya tidak memiliki arah yang sama 

(tidak signifikan) dan juga memiliki effect -0,0004 (negatif). Artinya 

variabel Kualitas Laba secara tidak langsung, tidak mempengaruhi 
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hubungan antara CSR dan Nilai Perusahaan serta memiliki arah negatif. 

Dengan demikian hipotesis 4 ditolak. 

Tabel 4.10 

Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 

 HIPOTESIS HASIL 

H1 CSR berpengaruh positif terhadap Nilai 

Perusahaan 
Ditolak 

H2 CSR berpengaruh positif terhadap 

Kualitas laba 
Ditolak 

H3 Kualitas Laba berpengaruh positif Nilai 

Perusahaan 
Diterima 

H4 CSR berpengaruh positif terhadap Nilai 

Perusahaan melalui Kualitas Laba 
Ditolak 

 

D. Pembahasan 

1. Pengaruh CSR terhadap Nilai Perusahaan 

  Pada hipotesis pertama (H1) dijelaskan bahwa corporate social 

responsibility (CSR) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Hipotesis ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang sering melakukan 

CSR maka perusahaan tersebut akan dapat meningkatkan nilai perusahaan 

tersebut karena adanya citra perusahaan yang baik dan CSR ini dapat 

memberikan signal positif terhadap investor atau kreditor. 

  Pada perusahaan properti dan real estate, penggunaan CSR sangat 

diperlukan karena dalam praktiknya perusahaan tersebut banyak 

berhubungan langsung terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, serta 

karena adanya CSR diantara perusahaan dan masyarakat diharapkan 

masyarakat dapat memberikan masukan terhadap perusahaan agar lebih 

baik untuk kedepannya. 
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  Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis yang telah 

dibuat yang pada penelitian ini menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan yang disebabkan karena prosedur yang 

dijalankan didalam CSR tidak sesuai dengan apa tertera pada pedoman 

Global Reportin Initiative (GRI). Pengungkapan CSR yang tidak baik akan 

menyebabkan nilai perusahaan menjadi tidak mengalami peningkatan pula. 

 Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Dian 

dan Lidyah (2012) serta Nurhayati dan Medyawati (2013) yang 

menemukan  bahwa CSR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan, hal ini disebabkan karena pengungkapan CSR sebuah 

perusahaan belum tentu dapat meningkatkan nilai perusahaan dan 

perusahaan yang tidak meningkatkan nilai perusahaannya belum tentu 

memiliki nilai perusahaan yang rendah.  

 Penelitian Dian dan Nurhayati (2012-2013) tidak sejalan dengan 

penelitian  Fridagustina (2014) serta Hariarti dan Rihatiningtyas (2015) 

yang menyatakan bahwa meningkatnya pengungkapan CSR yang 

dilakukan oleh Perusahaan akan menciptakan citra yang baik terhadap 

perusahaan sehingga investor akan melihat hal ini sebagai hal yang 

positif untuk berinvestasi di perusahan tersebut. 

2. Pengaruh CSR terhadap Kualitas Laba 

  Pada hipotesis ke dua (H2) dijelaskan bahwa Corporate Social 

Responsibility (CSR) berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Hipotesis 

ini mengindikasi bahwa perusahaan yang menjalankan CSR dengan baik 
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akan mampu untuk menekan adanya praktik manajemen laba diperusahaan 

tersebut yang mengakibatkan kualitas dari laba yang diberikan ke investor 

tersebut dapat dipertanggung jawabkan. CSR sendiri memiliki tanggung 

jawab hukum dan etis untuk bertindak sesuai hukum yang telah ditetapkan 

(Pearce dan Robinson, 2016). 

  Pada perusahaan properti dan real estate yang pada saat ini 

mengalami pertumbuhan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi 

pada perusahaan properti dan real estate yang membuat investor akan 

melihat laporan keuangan dan mencari isu-isu tentang sebuah investor. 

  Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Corporate 

Social Responsibility tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laba yang 

dapat disebabkan oleh masih banyaknya perusahaan yang kurang dalam 

membatasi aktifitas manajemen laba melalui corporate social 

responsibility. 

 Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Fitri dan 

Ichwan (2014) membuktikan adanya pengaruh positif signifikan antara 

CSR terhadap kualitas laba dimana semakin tinggi dari indeks CSR maka 

akan semakin tinggi pula kualitas laba perusahaan tersebut. 

 Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan Ichwan 

(2014), hasil penelitian Silviana dan Dewi (2014) juga membuktikan 

bahwa adanya pengaruh sigifikan CSR terhadap kualitas laba yang 

disebabkan oleh semakin kecilnya manajemen laba akan menyebabkan 

kualitas laba perusahaan tersebut semakin meningkat. 
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3. Pengaruh Kualitas Laba terhadap Nilai Perusahaan 

  Pada hipotesis ke tiga (H3) dijelaskan bahwa kualitas laba 

memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ini 

memiliki arti bahwa kualitas laba perusahaan yang baik akan dapat 

meningkatkan  nilai perusahaan karena seorang investor akan memberikan 

dananya kepada perusahaan yang memiliki laba yang besar pula yang 

nantinya akan memberikan keuntungan terhadap investor tersebut. 

  Dalam perusahaan properti dan real estate yang saat ini 

memberikan daya tarik bagi investor karena banyaknya mall dan 

perumahan yang baru bermunculan menunjukkan bahwa berinvestasi pada 

perusahaan properti dan real estate merupakan investasi yang 

menguntungkan. 

  Hasil pengujian hipotesis ke  tiga menunjukkan adanya pengaruh 

signifikan antara kualitas laba terhadap nilai perusahaan yang dapat 

diartikan bahwa kualitas laba merupakan salah satu faktor meningkatnya 

nilai perusahaan. 

  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakuan oleh 

Ummi Istiadah (2015) yang menunjukkan bahwa kualitas laba memiliki 

pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan karena Tujuan utama 

perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Rendahnya kualitas 

laba akan dapat membuat kesalahan pembuatan keputusan para 

pemakainya seperti investor dan kreditor, sehingga nilai perusahaan akan 

berkurang.  
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  Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh ummi, penelitian dari 

Resi, Emrinaldi, Novita (2017) dan Nur, Septyana (2016) mendapatkan 

hasil kualitas laba memberikan pengaruh langsung terhadap nilai 

perusahaan karena nilai perusahaan akan meningkat jika investor 

memberikan dananya ke perusahaan yang disebabkan oleh kualitas laba 

pada perusahaan tersebut sudah dapat menekan praktik manajemen laba 

dalam perusahaan tersebut. 

4. Pengaruh CSR terhadap Nilai Perusahaan Melalui Kualitas Laba 

  Pada hipotesis ke empat (H4) dijelaskan bahwa corporate social 

responsibility (CSR) memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

melalui kualitas laba. Hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang 

melakukan CSR dengan baik akan miliki nilai perusahaan yang baik pula 

dengan didukung oleh kualitas laba perusahaan tersebut yang baik juga. 

  Hasil pengujian hipotesis ke empat  menyatakan bahwa CSR 

secara tidak langsung, tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

melalui kualitas laba. Hasil penelitian ini mengindikasi bahwa perusahaan 

yang terlibat dalam kegiatan CSR belum dapat menekan manajemen laba 

sehingga akan mempengaruhi besaran kualitas laba yang nantinya akan 

mempengaruhi nilai perusahaan.  

  Selain itu kegiatan pertanggungjawaban sosial pada perusahaan 

properti dan real estate sudah menjadi kewajiban sehingga pasar merespon 

sebagai kegiatan pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap peraturan 

bukan sebagai faktor yang menentukan kualitas laba. 
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  Penelitian sebelumnya dari Fombrun dan Shanley (1990) 

memandang kegiatan CSR sebagai bentuk pembangunan atau 

pemeliharaan reputasi. Jika suatu perusahaan menghargai reputasinya, 

maka manajer dapat menggunakan CSR untuk meningkatkan reputasi 

perusahaan dan membatasi manajemen laba untuk mengurangi potensi 

kerusakan pada reputasinya, yang konsisten dengan hubungan negatif 

antara CSR dan manajemen laba. Manajemen laba yang telah dibatasi oleh 

CSR akan meningkatkan kualitas laba dari perusahaan tersebut yang 

nantinya akan memberikan rasa percaya dari investor untuk 

mengivestasikan dananya ke perusahaan yang disini akan menyebabkan 

nilai perusahaan meningkat. 

  


