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A B S T R A C T 

 

Value of the firm is one of the objectives of the firm by way of maximixing the value of 

the stock. There are several faktors that effect the value of the firm, but the authors only 

examined four variables, namely corporate social responsibility, profitability, firm size, and 

investment decisions toward firm value. The dependent variables were used in this study is the 

firm value, while the independent variable are corporate social responsibility, profitability, 

firm size, and investment decisions. Samples were taken by using purposive sampling 

technique. The sample in this study is a plantations companies listed on Indonesia Stock 

Exchange (IDX) 2011-2015 period totaling 16 companies. Data analysis methode used in this 

research is descriptive analysis, multiple linier regression to test hypothesis using SPSS 22  

for Windows. The method of analysis of this study use multiple linier regression. The results of 

thus study showed that  corporate social responsibility with the Global Reporting Intiative 

(GRI), profitability with the Return On Equity (ROE), and firm size with the Log Totaling 

Asset effect of firm value. Investment decisions no effect of firm value that is measured by 

Tobins’Q. 

Keywords: corporate social responsibility, profitability, firm size, investment decisions, firm 

value

PENDAHULUAN 

Perusahaan perkebunan merupakan 

sub sektor dari sektor pertanian. 

Perusahaan perkebunan adalah suatu 

entitas berbentuk badan hukum atau badan 

usaha yang bergerak dalam kegiatan 

budidaya tanaman perkebunan di atas 

lahan yang dikuasasi. Bisnis kelapa sawit 

ini memberi peluang yang sangat besar 

karena sebagai kunci perekonomian 

Negara. Beberapa industri milik Indonesia 

telah menunjukkan suatu pertumbuhan 

yang sangat pesat bagi industri kelapa 

sawit. Didorong oleh meningkatnya 

globalisasi dan permintaan, budidaya 

kelapa sawit telah berkembang secara 

signifikan oleh petani dan konglomerat 

Indonesia(liputan6.com).
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Grafik Closing Price and Trading 

Volume PT. Astra Agro Lestari Tbk. 

Pada Tahun 2010-2014 

 (dalam rupiah) 

Sumber: www.sahamok.com 

 

Dari data di atas perkembangan 

harga saham PT. Astra Agro Lestari Tbk. 

Di Bursa Efek Indonesia (BEI) bervariasi. 

Selama tahun 2010 hingga tahun 2014, 

harga pasar saham yang ditawarkan 

perusahaan terus mengalami perubahan. 

Perkembangan harga saham tiap tahunnya 

mengalami peningkatan walaupun tiap 

tahunnya ada yang mengalami penurunan. 

Penurunan cukup drastis ditunjukkan pada 

tahun 2013 yang mencapai harga saham 

13.000. Faktor utama penurunan ini 

disebabkan laba bruto PT. Astra Agro 

Lestari Tbk. turun menjadi Rp. 

4.081.945.000.000 dibandingkan dengan 

tahun 2012 yang senilai Rp. 

4.357.482.000.000, turunnya rata-rata 

penjualan harga minyak sawit dari harga 

Rp. 7.322 per kg menjadi Rp. 7.270 per kg 

dan juga meningkatnya biaya produksi. 

Penurunan ini terjadi terutama di Sumatra 

dan Kalimantan (sindonews.com). 

Permintaan penjualan kelapa sawit terus 

meningkat, sedangkan pada tahun tersebut 

persaingan belum mulai ketat, sehingga 

perusahaan mudah mencapai profit yang 

lebih tinggi. 

Memasuki Asean Economic 

Community (AEC) pada tahun 2015 

merupakan suatu tantangan yang besar 

bagi negara-negara AEC, termasuk 

Indonesia. Sektor perkebunan terutama 

kelapa sawit telah menjadi primadona 

investasi di negara Indonesia, Malaysia, 

dan Singapura dimana 85% dari kebutuhan 

minyak kelapa sawit dunia di produksi di 

Indonesia (strategika.wordpress.com). 

Terbukanya perdagangan pasar bebas di 

ASEAN, perusahaan sektor perkebunan 

harus memanfaatkan sebaik-baiknya 

kesempatan yang ada dengan 

memaksimalkan nilai perusahaan untuk 

menarik minat para investor. 

Nilai perusahaan dapat disebutkan 

sebagai nilai pasar dan apabila harga 

saham perusahaan meningkat maka nilai 

perusahaan juga akan meningkat sehingga 

dapat memberikan kemakmuran bagi 

pemegang saham. Pada era globalisasi saat 

ini, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada 

tanggungjawab yang berpijak pada single 

bottom line, yaitu tidak hanya keuntungan, 

namun juga memberikan kontribusi 

kepada masyarakat serta ikut aktif dalam 

menjaga lingkungan. 

Hal ini dikarenakan kondisi 

keuangan saja tidak cukup menjamin nilai 

perusahaan tumbuh secara berkelanjutan 

(sustainable) sehingga perusahaan perlu 

untuk melaksanakan Corporate Social 

Responsibility dengan meminimalkan 

dampak negatif terhadap lingkungan serta 

bertindak sesuai dengan harapan 

masyarakat. CSR dapat dikatakan 

merupakan salah satu cara yang digunakan 

perusahaan dalam membangun citra baik 

perusahaan di lingkungan sekitarnya. 

Nilai perusahaan dapat dipengaruhi 

oleh profitabilitas yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Profitabilitas merupakan 

tingkat keuntungan bersih yang mampu 

diraih oleh perusahaan pada saat 

menjalankan operasinya. 

Ukuran perusahaan (firm size) yang 

besar menunjukkan perusahaan mengalami 

perkembangan sehingga investor akan 

merespon positif. Sedangkan, nilai 

perusahaan yang memiliki total aset yang 

besar tentunya akan membuat kreditor, 

investor, baik para pemakai informasi 

laporan keuangan lainnya akan lebih 

http://www.sahamok.com/
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leluasa dalam menggunakan aset yang ada 

untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

Optimalilsasi nilai perusahaan 

dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi 

manajemen keuangan, dimana satu 

keputusan keuangan yang akan diambil 

akan mempengaruhi keputusan keuangan 

lainnya sehingga akan berdampak pada 

nilai perusahaan. Keputusan yang 

menyangkut investasi akan menentukan 

sumber dan bentuk dana untuk 

pembiayaanya. 

Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka rumusan masalah yang 

dapat ditarik adalah sebagai berikut :  

1. Apakah Corporate Social 

Responsibility (CSR) berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan Sektor 

Perkebunan yang terdaftar di BEI? 

2. Apakah Profitabilitas berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan Sektor 

Perkebunan yang terdaftar di BEI?  

3. Apakah Ukuran Perusahaan 

berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

Sektor Perkebunan yang terdaftar di 

BEI?  

4. Apakah Keputusan Investasi 

berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

Sektor Perkebunan yang terdaftar di 

BEI? 

Berdasarkan rumusan masalah 

yang peneliti telah kemukakan 

sebelumnya, maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai adalah untuk menganalisis 

dan mendapatkan bukti pengaruh 

Corporate Social Resposibility (CSR), 

Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan 

Keputusan Investasi terhadap nilai 

perusahaan khususnya pada perusahaan 

perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011-2015. 

LANDASAN TEORI DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bird in the Hand Theory 

Teori bird in the hand merupakan 

salah satu teori dalam kebijakan dividen, 

teori bird in the hand dikembangkan oleh 

Myron Gordon tahun 1958 dan John 

Lintner tahun 1962. Menurut Sartono 

(2000:284), bird in the hand theory adalah 

“teori yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan antara nilai perusahaan dan 

kebijakan dividen”. Bird in the Hand 

Theory menjelaskan bahwa, investor lebih 

menghendaki pembayaran dividen yang 

tinggi dari keuntungan perusahaan dengan 

kata lain investor akan bersedia membayar 

harga yang lebih tinggi untuk perusahaan 

yang membayar dividen saat ini. Teori ini 

juga menjelaskan bahwa dividen lebih 

bernilai daripada kekayaan dalam bentuk 

lain.  

Keuntungan dalam teori bird in the 

hand  ini adalah dengan memberikan 

dividen yang tinggi, maka harga saham 

perusahaan juga semakin tinggi dan akan 

berdampak pada nilai perusahaan. Biaya 

ekuitas perusahaan akan naik apabila 

dividen dikurangi dan perusahaan dapat 

menetapkan rasio pembagian dividen yang 

tinggi. Pembagian dividen merupakan 

suatu pertanda bagi para investor, dimana 

kenaikan yang tinggi menandakan bahwa 

manajemen merasa optimis atas masa 

depan perusahaan sehingga perusahaan 

dapat menarik minat dari kalangan 

investor tertentu. 

 

Teori Stakeholder 

Teori stakeholder merupakanteori 

yang menjelaskan bahwa perusahaan 

bertanggung jawab tidak hanya pada para 

pemilik (shareholder), namun perusahaan 

perlu bertanggung jawab terhadap sosial 

kemasyarakatan (stakeholder). Stakeholder 

yang dimaksud ialah pihak internal 

ataupun eksternal, seperti pemerintah, 

perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, 

pekerja perusahaan, dan lain sebagainya 

(Hadi, 2011:93). 

Teori ini menjelaskan bahwa 

perusahaan akan memilih secara sukarela 

mengungkapkan informasi tentang sosial, 

kinerja lingkungan dan intelektual. Salah 

satu bentuk sukarela yang berkembang 

saat ini adalah publikasi CSR. Melalui 

publikasi CSR perusahaan harus 

memberikan informasi yang lengkap 
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terhadap kondisi lingkungan dan sosial 

masyarakat. 

 

Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan 

“persepsi investor terhadap perusahaan, 

yang sering dikaitkan dengan harga saham 

(Sadeli, 2011:15). Semakin tinggi harga 

saham, maka semakin tinggi kemakmuran 

pemegang saham dan nilai perusahaan. 

Pengeluaran investasi dapat memberikan 

sinyal positif tentang pertumbuhan 

perusahaan di masa yang akan datang, 

sehingga dapat meningkatkan harga 

saham. Nilai perusahaan dapat dilihat dari 

nilai pasar karena nilai perusahaan dapat 

memberikan keuntungan atau kemakmuran 

bagi pemegang saham secara maksimum 

jika harga saham perusahaan mengalami 

peningkatan.  

Nilai perusahaan dapat dicapai 

dengan maksimum, jika para pemegang 

saham menyerahkan urusan pengelolaan 

perusahaan kepada orang-orang yang lebih 

berkompeten dalam bidangnya, seperti 

komisaris atau manajer. Pada dasarnya 

tujuan dari manajemen keuangan adalah 

memaksimumkan nilai perusahaan. Jika 

perusahaan dapat berjalan dengan baik 

maka nilai perusahaan  meningkat. Ada 

beberapa alat untuk mengukur nilai 

perusahaan, salah satunya Tobin’s Q. 

Secara sistematis Tobin’s Q dapat dihitung 

dengan rumus : 

Q = (MVS+D)/TA 

 

MVS merupakan nilai pasar saham 

yang diperoleh dari (jumlah saham yang 

beredar x dengan harga saham). Nilai 

pasar dari total hutang (Debt) merupakan 

besarnya nilai pasar hutang, dimana nilai 

ini dapat dihitung dengan (total utang 

jangka pendek-total asset lancar) + total 

utang jangka panjang. 

 

Corporate Social Responsibility 

Tanggung jawab sosial perusahaan 

atau Corporate Social Responsibility 

(CSR) dapat didefinisikan sebagai bentuk 

kepedulian perusahaan terhadap 

lingkungan eksternal perusahaan melalui 

berbagai kegiatan yang dilakukan dalam 

rangka penjagaan lingkungan, partisipasi 

pembangunan, serta berbagai bentuk 

tanggung jawab sosial lainnya. Perusahaan 

harus memutuskan untuk menerapkan 

CSR sebagai bagian dari aktivitas 

bisnisnya, seperti aktivitas 

mempertahankan otonomi dan moralitas. 

Tanggung jawab sosial perusahaan 

tentunya akan menimbulkan citra positif 

perusahaan di mata pemerintah dan 

masyarakat. Selain kepentingan 

masyarakat terakomodasi, hubungan 

masyarakat dengan perusahaan akan lebih 

erat. Dalam hal ini pemerintah akan 

merasakan memiliki partner dalam 

menjalankan misi sosial dan dalam hal 

tanggung jawab sosial. 

Hadi (2011:46), menyimpulkan 

bahwa “aktivitas perusahaan akan 

mempengaruhi lingkungan eksternal suatu 

perusahaan. Baik berdampak positif 

maupun negatif dari aktivitas perusahaan”. 

Terlebih pada perusahaan perkebunan 

yang memiliki dampak lingkungan 

eksternalnya besar. Oleh karenanya 

perusahaan perlu menyadari untuk 

memperhatikan dan mengelola lingkungan 

sekitar dalam melakukan aktivitas bisnis 

perusahaan. Pada saat ini perusahaan 

dituntut untuk lebih memperhatikan 

dampak yang timbul akibat aktivitas 

perusahaan terhadap lingkungan agar 

terciptanya pembangunan yang 

berkelanjutan. 

Cara untuk mengukur CSR adalah 

melalui laporan kegiatan perusahaan, 

dengan metode content analysis. Metode 

ini mengubah informasi kualitatif menjadi 

kuantitatif sehingga dapat diolah dalam 

perhitungan statistik. Pengukuran kinerja 

CSR yang dilakukan melalui laporan 

tahunan memerlukan informasi. Informasi 

laporan CSR dalam penelitian ini 

menggunakan Global Reporting Intiative 

(GRI).  

CSR ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar pengungkapan 

tanggung jawab sosial di suatu perusahaan. 
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Dalam GRI, terdapat 79 item yang tersebar 

pada 3 indikator kinerja dan diukur 

melalui pemberian skor. 

 

Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan 

kemampuan yang dicapai oleh perusahaan. 

Profitabilitas menggambarkan 

“kemampuan perusahaan mendapatkan 

laba melalui semua kemampuan dan 

sumber yang ada seperti kegiatan 

penjualan, kas dan sebagainya” (Harahap, 

2015:304 ). Profitabilitas bertujuan untuk 

mengukur atau membandigkan return 

yang diperoleh perusahaan serta untuk 

menilai posisi laba perusahaan tahun 

sebelumnya dan tahun sekarang. Para 

investor melakukan overview suatu 

perusahaan dengan melihat rasio 

keuangan, karena rasio keuangan 

mencerminkan tinggi rendahnya nilai 

perusahaan. Apabila investor ingin melihat 

seberapa besar perusahaan menghasilkan 

return atas investasi yang ditanamkan, 

maka yang akan dilihat pertamakali adalah 

profitabilitas, terutama rasio ROE. 

Return on equity (ROE) merupakan 

perbandingan antara laba bersih setelah 

pajak dengan ekuitas yang akan 

diinvestasikan pemegang saham. Naiknya 

laba bersih juga akan mempengaruhi harga 

saham dan nilai perusahaan. Return on 

equity dapat pula dihitung dengan 

menggunakan sistem Du pont. Du pont 

merupakan pendekatan lain yang 

digunakan untuk mengevaluasi tingkat 

pengembalian ekuitas atau ROE. 

 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat diartikan 

sebagai suatu perbandingan besar atau 

kecilnya perusahaan menurut berbagai 

cara, seperti total aktiva, log size nilai 

pasar saham, jumlah karyawan dan lain-

lain. Ada beberapa parameter yang 

digunakan untuk menentukan ukuran 

perusahaan, seperti banyaknya harta yang 

dimiliki oleh perusahaan, jumlah karyawan 

yang digunakan dalam suatu perusahaan 

untuk melakukan aktivitas operasional 

perusahaan, serta jumlah saham yang 

bererdar. Ukuran perusahaan diiukur 

dengan menggunakan log total aset karena 

merupakan indikator yang dapat 

menunjukkan suatu kondisi perusahaan. 

 
Keputusan Investasi 

Keputusan investasi mempunyai 

dimensi waktu jangka panjang, sehingga 

keputusan yang akan diambil harus 

dipertimbangkan dengan baik, karena 

mempunyai konsekuensi berjangka 

panjang pula. Pada prinsipnya investasi 

jangka panjang berumur lebih dari satu 

tahun. Keputusan yang diambil oleh 

manajer keuangan baik yang menyangkut 

keputusan pembelanjaan, kebijakan 

dividen dan keputusan investasi memiliki 

tujuan yang sama. Perusahaan 

memutuskan untuk melakukan investasi 

agar mendapatkan keuntungan yang cukup 

besar dimasa mendatang. Perlu diingat 

kembali bahwa tujuan perusahaan adalah 

memaksimumkan kemakmuran pemegang 

saham atau memaksimumkan nilai 

perusahaan melalui harga saham. 

Keputusan investasi diukur dengan 

menggunakan price earning ratio (PER). 

Rasio ini bertujuan untuk mengetahui 

prospek harga saham saat ini atau dimasa 

yang akan datang. 

 

Hubungan CSR terhadap Nilai 

Perusahaan 

Informasi kegiatan CSR 

menunjukkan bagaimana perusahaan dapat 

bertanggung jawab memenuhi ketiga 

aspek yaitu aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan, karena investor memandang 

bahwa perusahaan yang menerapkan CSR 

memiliki resiko yang rendah atas 

pengeluaran biaya-biaya yang tidak 

menambah value added bagi perusahaan 

seperti sabotase masyarakat atau demo 

buruh, hal itu menjamin konsistensi 

pengembalian yang diberikan oleh 

perusahaan. Return yang diberikan oleh 

perusahaan akan menarik minat investor 

sehingga akan meningkatkan harga saham 

perusahaan, hal ini membuktikan bahwa 
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CSR berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Berdasarkan analisis yang 

telah dilakukan dalam penelitian (Cecilia 

et al, 2015) menyimpulkan bahwa secara 

parsial CSR berpengaruh negatif terhadap 

nilai perusahaan. 

 

Hubungan Profitabilitas terhadap Nilai 

Perusahaan 

Profitabilitas dalam teori 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Semakin rendah profitabiltas maka nilai 

perusahaan rendah dan semakin tinggi 

profitabilitas maka nilai perusahaan tinggi. 

Profitabiltas mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba, baik 

dalam hubungannya dengan penjualan, 

asset, maupun modal sendiri serta 

menunjukkan tingkat keuntungan bersih 

yang mampu diraih oleh perusahaan pada 

saat menjalankan operasinya.  

Profitabilitas yang tinggi 

menunjukkan prospek perusahaan baik 

sehingga banyak investor yang berminat 

menanamkan sahamnya ke perusahaan 

sehingga nilai perusahaan akan meningkat. 

Ansori dan Ardianto (2015), 

menyimpulkan bahwa “profitabilitas 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan, karena profitabilitas 

mampu menunjukkan tingkat keuntungan 

bersih yang mampu diraih perusahaan 

dalam menjalankan operasinya”. 

 

Hubungan Ukuran Perusahaan 

terhadap Nilai Perusahaan 

Kemampuan perusahaan dalam 

mengelola suatu perusahaan dapat dilihat 

dari jumlah asetnya. Perusahaan yang 

besar serta jumlah aset yang tinggi akan 

lebih menarik perhatian investor. Menurut  

Cecilia, et al (2015), “jika perusahaan 

memiliki total aset yang besar maka pihak 

manajemen akan lebih leluasa dalam 

menggunakan aset yang ada di 

perusahaan”. Perusahaan dengan ukuran 

yang lebih besar memiliki akses yang lebih 

besar untuk mendapatkan sumber 

pendanaan dari berbagai sumber, sehingga 

untuk memperoleh pinjaman akan lebih 

mudah kerena perusahaan dengan ukuran 

besar memiliki probabilitas lebih besar 

untuk memenangkan persaingan dalam 

industri. Kemudian dalam mengendalikan 

aset perusahaan inilah yang akan 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Menurut penelitian yang dilakukan 

Ansori dan Ardianto (2015), 

menyimpulkan bahwa “ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan karena total aset dengan 

jumlah yang besar akan lebih banyak 

mendapatkan perhatian investor sehingga 

hal ini akan meningkatkan nilai 

perusahaan”. 

 

Hubungan Keputusan Investasi 

terhadap Terhadap Nilai Perusahaan 

Peluang-peluang investasi sangat 

mempengaruhi nilai perusahaan yang telah 

dibentuk oleh indikator nilai pasar saham. 

Keputusan investasi diharapkan dapat 

menghasilkan keuntungan di masa yang 

akan datang, sehingga dapat terlihat bahwa 

efek dari keputusan investasi tersebut 

sangat mempengaruhi tingkat profitabilitas 

suatu perusahaan. Investment Opportunity 

Set (IOS) memberikan petunjuk yang lebih 

luas dengan nilai perusahaan tergantung 

pada pengeluaran perusahaan di masa yang 

akan datang. 

Keputusan investasi tersebut dilihat 

dari nilai pasar saham. Semakin 

meningkatnya nilai pasar saham 

perusahaan maka juga akan meningkat 

return dari investasi yang telah 

dikeluarkan. Artinya perusahaan akan 

memperoleh laba yang lebih tinggi apabila 

manajemen melakukan keputusan investasi 

yang dapat membuat nilai pasar 

meningkat. Begitu juga sebaliknya apabila 

keputusan investasi menurun maka juga 

akan menurunkan nilai perusahaan. Wijaya 

dan Wibawa (2010), menemukan bahwa 

“keputusan investasi berpengaruh 

signifikanterhadap nilai perusahaan, 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor 

lain seperti keputusan diveden dan 

keputusan pendanaan”. 
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 Rerangka pemikiran yang mendasari 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1, 

berdasarkan rerangka pemikiran tersebut 

dapat disusun suatu hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

H1: CSR berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan Sektor Perkebunan yang 

terdaftar di BEI 

H2: Profitabilitas berpengaruh terhadap 

Nilai Perusahaan Sektor Perkebunan yang 

terdaftar di BEI 

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan Sektor 

Perkebunan yang terdaftar di BEI 

H4: Keputusan Investasi berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan Sektor 

Perkebunan yang terdaftar di BEI

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian 

Penelitian ini dapat diklasifikasikan 

sebagai penelitian deskriptif kuantitatif. 

Menurut Werang (2015 : 16) menjelaskan 

“penelitian kuantitatif sering dikenal 

penelitian tradisional karena sudah cukup 

lama digunakan”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan atau pengaruh antara variabel 

independen dengan variabel dependen.  

 

Batasan Penelitian 

Perusahaan yang diteliti hanya satu 

jenis perusahaan yaitu Perusahaan 

Perkebunan yang terdaftar di BEI selama 

periode tahun 2011-2015. 

 

Identifikasi Variabel 

Variabel dalam penelitian ini 

terdiri dari satu variabel dependen dan tiga 

variabel independen yang diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Variabel Dependen 

Pada penelitian ini menggunakan nilai 

perusahaan sebagai variabel dependen. 

b. Variabel Independen 

Penelitian ini menggunakan variabel 

Corporate Social Responsibility, 

Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan 

Keputusan Investasi sebagai variabel 

independen.  

 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel  

Nilai Perusahaan (Y)  

Penelitian ini menggunakan nilai 

perusahaan sebagai variabel dependen. 

Nilai perusahaan dapat dihitung dengan 

menggunakan Tobin’s Q, karena menurut 

beberapa penelitian terdahulu Tobin’s Q 

dapat memberikan informasi yang paling 

baik.  

 

Corporate Social Responsibility 

Pengungkapan tanggung jawab 

sosial dalam penelitian ini mengunakan 79 

item pengungkapan. Berikut merupakan 

Corporate Social 

Responsibility 

(X1) 

Profitabilitas 

(X2) 

Ukuran Perusahaan 

(X3) 

 

Keputusan Investasi 

(X4) 

 

Nilai  

Perusahaan 
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perhitungan Corporate Social 

Responsibility : 

𝐶𝑆𝑅𝐼𝑦 =
∑𝑋𝑘𝑦

𝑁𝑦
 

Keterangan: 

CSRIy : Corporate Social Responsibility 

Index perusahaan y 

Ny : Jumlah item untuk perusahaan y 

∑Xky : Jumlah item yang diungkapkan 

oleh perusahaan y 

1  : jika item i diungkapkan 

0  : jika item i tidak diungkapkan 

 

Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dalam upaya 

meningkatkan nilai pemegang saham 

(Setiawan et al, 2010). Profitabilitas dalam 

penelitian ini menggunakan ROE dengan 

skala rasio, yang mencerminkan seberapa 

efektif perusahaan menghasilkan return 

bagi para investor. Rasio ini dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐿aba bersih setelah pajak

Total ekuitas
 

Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan dapat diartikan 

sebagai suatu perbandingan besar atau 

kecilnya perusahaan. Kemampuan 

perusahaan dalam mengelola suatu 

perusahaan dapat dilihat dari jumlah 

asetnya. Ukuran perusahaan diukur dengan 

rumus sebagai berikut: 

Size = Log (Total Aset) 

Keputusan Investasi 

Keputusan investasi merupakan 

segala bentuk keputusan manajerial yang 

dilakukan untuk mengalokasikan dana 

pada berbagai macam aset atau boleh juga 

dikatakan keputusan bisnis di luar 

keputusan keuangan (Wijaya dan Wibawa, 

2010). Proksi IOS yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Price Earning Ratio 

(PER). Rasio ini dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

PER =
Harga Saham

EPS
 

Populasi, Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh perusahaan perkebunan 

yang terdaftar di BEI pada periode 2011-

2015. Metode penentuan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling. 

Dengan kriteria seluruh perusahaan 

perkebunan yang menggunakan mata uang 

rupiah didalam laporan keuangan dan 

laporan tahunan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Jenis data dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

laporan tahunan perusahaan untuk periode 

2011-2015 yang diperoleh dari IDX, 

dengan website resmi Bursa Efek 

Indonesia (www.idx.com).  

 

ANALISA DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memiliki 

manfaat untuk memberikan gambaran atas 

data yang dilihat pada penelitian dari nilai 

rata-rata (mean), standar daviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, range 

(Ghozali, 2013:19). Hal tersebut berfungsi 

untuk dapat dilihat profil dari data 

penelitian tersebut. Dalam penelitian ini 

variabel yang digunakan adalah Corporate 

Social Responsibility, Profitabilitas, 

Ukuran Perusahaan dan Keputusan 

Investasi. 

 

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN 

DAN ANALISIS DATA 

Subyek penelitian ini adalah 

perusahaan-perusahaan yang berada dalam 

sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2011 sampai 2015. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah perusahaan sektor perkebunan 

yang terdaftar di BEI serta menerbitkan 

laporan keuangan dan laporan tahunan dari 

tahun 2011 sampai 2015.  

http://www.idx.com/
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Data yang tersedia di BEI selama 

tahun 2011 sampai 2015 tercatat ada 16 

perusahaan yang termasuk dalam sub 

sektor perkebunan, sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini didasarkan pada 

kriteria yang sudah dijelaskan pada sub 

bab sebelumnya dengan menggunakan 

metode purposive sampling sehingga 

didapatkan sampel yang memenuhi kriteria 

sesuai ketentuan sebanyak 11 perusahaan 

perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 2011 sampai 2015.  

Deskripsi Sampel Penelitian 

Berikut ini merupakan analisis 

deskripstif untuk setiap masing-masing 

variabel penelitian baik variabel 

independen CSR, profitabilitas, ukuran 

perusahaan dan keputusan investasi dan 

variabel dependen yaitu nilai perusahaan. 

Hasil analisis deskriptif dapat diketahui 

mengenai nilai rata-rata (mean), 

maksimum, minimum, sum, range dan 

standar deviasi dari masing-masing 

variabel penelitian selama periode 

pengamatan penelitian.  

 

Deskripsi Variabel 

Analisis deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan berbagai karakteristik 

data, menjelaskan mengenai presentase 

dan nilai rata–rata variabel yang digunakan 

dalam penelitian yaitu variabel dependen 

dan variabel independen. Berikut ini 

adalah gambaran hasil penelitian dari 

masing–masing variabel dependen maupun 

independen dapat di lihat dalam 

perhitungan sebagai berikut: 

 
Tabel 1 

Deskriptif Variabel Independen 
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Nilai Perusahaan 

Melalui data statistik deskriptif 

diatas dapat dilihat bahwa variabel nilai 

perusahaan yang diukur menggunakan 

Tobins’Q menunjukkan angka rata-rata 

(mean) nilai perusahaan dari 54 sampel 

perusahaan sebesar 1,08892 atau 

108,892%. Nilai standar deviasi 

menunjukkan angka 0,533370 atau 

53,337%. Nilai maksimum dari variabel 

nilai perusahaan yaitu sebesar 284,2% dan 

nilai minimum yaitu sebesar 45%. Hal ini 

mengartikan bahwa selama lima tahun 

nilai perusahaan dengan nilai tertinggi 

adalah PT. Astra Agro Lestari, Tbk, 

sebesar 2,842 pada tahun 2011. Sedangkan 

perusahaan dengan nilai terendah adalah 

PT. Provident Agro, Tbk yaitu 0,450 pada 

tahun 2011. Rata-rata nilai perusahaan 

pada perusahaan-perusahaan sektor 

perkebunan selama tahun 2011-2015 

cenderung menurun. Hal ini dapat 

dibuktikan melalui diagram yang disajikan 

sebagai berikut: 

 

 

Corporate Social Responsibility 

Pada tabel 1 corporate social 

responsibility ditunjukkan melalui CSRIy 

yang memiliki nilai rata-rata (mean) CSR 

dari 54 sampel perusahaan sebesar 18,5%. 

Nilai standar deviasi menunjukkan angka 

10,4%. Nilai maksimum dari variabel CSR 

sebesar 7,6% dan minimum sebesar 

5,32%. Hal ini mengartikan bahwa selama 

lima tahun periode pengamatan 

perusahaan dengan pengungkapan CSR  

terbaik adalah PT. Astra Agro Lestari, Tbk 

sebesar 5,19% pada tahun 2012.  

Sedangkan perusahaan yang 

mengungkapkan CSR dengan tidak 

memenuhi ketiga indikator adalah PT. 

Salim Ivomas Pratama, Tbk yaitu 7,6% 

pada tahun 2011. Rata-rata CSR pada 

perusahaan-perusahaan sektor perkebunan 

selama tahun 2011 hingga 2015 cenderung 

mengalami perubahan yang fluktuatif. Hal 

ini dapat dibuktikan melalui diagram yang 

disajikan sebagai berikut: 

 

 
 

Profitabilitas 

Merujuk pada tabel 1 profitabilitas 

yang di proksikan dengan return on equity 

menunjukkan rata-rata ROE untuk 

perusahaan perkebunan periode 2011 

hingga 2015 menunjukkan rasio sebesar 

6,676%. Nilai standar deviasi return on 

equity yang ditunjukkan pada tabel 4.3 

sebesar 14,7374%. Pada tabel 1 juga 

ditunjukkan return on equity yang paling 

maksimum dengan rasio sebesar 0,291. 

ROE yang paling minimum yaitu sebesar -

52,7. Rata-rata ROE pada perusahaan 

perkebunan selama tahun 2011 hingga 

2015 mengalami pergerakan yang 

berfluktuatif. Hal ini dapat dibuktikan 

melalui diagram yang disajikan berikut ini: 
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Ukuran Perusahaan 

Melalui data statistik deskriptif 

diatas dapat dilihat bahwa variabel ukuran 

perusahaan yang diukur menggunakan Log 

(Total Aset) menunjukkan rata-rata 

sebesar 12,90299 atau Rp. 

10.921.147.466.011. Standar deviasi 

ukuran perusahaan sebesar 0,353814 atau 

Rp. 8.408.654.929.068. Angka maksimum 

variabel ukuran perusahaan sebesar 13,501 

atau Rp.31.697.142.000.000 serta 

minimum sebesar 12,288 atau Rp. 

1.942.441.036.781. Rata-rata ukuran 

perusahaan pada perusahaan sektor 

perkebunan selama tahun 2011-2015 

cenderung meningkat. Hal ini dapat 

dibuktikan melalui diagram yang disajikan 

sebagai berikut: 

 

Keputusan Investasi 

Pada tabel 1 keputusan investasi 

ditunjukkan melalui PER yang memiliki 

nilai rata-rata sebesar 812,437%. Untuk 

standar deviasi menunjukkan angka 

sebesar 20,808990. Rasio maksimum 

sebesar 64,788 dan minimum sebesar -

70,883. Rata-rata keputusan investasi pada 

perusahaan sektor perkebunan selama 

tahun 2011-2015 cenderung mengalami 

perubahan secara fluktuatif. Hal ini dapat 

dibuktikan melalui diagram yang disajikan 

sebagai berikut: 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

 

Dapat dilihat bahwa pengujian 

sesudah di outlier nilai Kolmogrov-

Spinorv test sebesar 0,90 dan signifikansi 

pada Asymp. Sig sebesar 0.200 yang 

berarti bahwa nilai signifikansi 0,200 ≥ 

0,05 sehingga data berdistribusi normal 

karena H0 diterima sedangkan H1 ditolak. 

Kesimpulan dari uji normalitas 

Kolmogrov-Sminorv sampel yang 

digunakan dalam model regresi layak 

digunakan untuk menguji hipotesis dan 

data berdistribusi normal. 

 

Uji Multikolinieritas 

Berdasarkan hasil pertimbangan 

tolerance yang dilihat dari tabel  

menunjukkan bahwa hasil pengujian 

multikolinieritas dari masing-masing 

variabel adalah tidak terjadi adanya 

multikolinieritas. Hal ini karena seluruh 

variabel independen memiliki nilai nilai 

Tolerance < 0,10 yang berarti tidak ada 

korelasi antara variabel independen yang 

nilainya > 75%. Sama hanya dengan hasil 
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perhitungan nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) yang juga menunjukkan hal 

yang sama tidak ada satu variabel 

independen yang memiliki VIF > 10. 

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolinieritas. 

Uji Autokorelasi 

Dapat dilihat nilai DW sebesar 

1,831 nilai tersebut dibandingkan dengan 

nilai tabel yang menggunakan nilai 

signifikan 0,05 dengan jumlah sampel (n) 

54 dan jumlah variabel independen (K) 4. 

Dari hasil nilai batas atas (dU) sebesar 

1,7234 kurang dari nilai DW sebesar 1,831 

dan nilai DW kurang dari 4-dU sebesar 

2,2766 maka dapat disimpulkan bahwa 

model tidak terjadi autokorelasi. 

Uji Heterkedastisitas 

Berdasarkan tabel menunjukkan 

bahwa tidak ada satupun variabel 

independen yang signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel dependen nilai 

Absolute (Abs) karena bahwa seluruh 

variabel independen menghasilkan nilai 

signifikansi diatas 0.05 dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa model regresi 

dari penelitian ini tidak mengandung 

adanya heteroskedastisitas. 

Pengujian Hipotesis  

Pengujian hipotesis pada penelitian 

ini menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah model regresi mampu 

menunjukkan pengaruh atau hubungan 

anatara dua variabel atau lebih. Pengujian 

yang dilakukan meliputi uji statistik F, uji 

koefisien determinasi dan uji statistik t 

berikut hasil dari uji-uji tersebut: 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh 

hasil persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut: 

Y  = 0 + 1 CSR + 2  ROE - 3 SIZE - 4 

PER + e 

Y = 4,302 + 3,598CSR + 1,385ROE – 

0,307SIZE - 0,001PER + e 

Dari persamaan regresi di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

a. Konstan (constant) 

Hasil pengujian regresi linier berganda 

diatas dapat dilihat bahwa konstan sebesar 

4,302. Hal itu berarti bahwa pengaruh 

konstanta terhadap nilai perusahaan 

menghasilkan nilai positif yang berarti 

bahwa ketika adanya peningkatan CSR, 

profitabilitas, ukuran perusahaan dan 

keputusan investasi maka akan menambah 

nilai perusahaan ke arah positif. 

b. Corporate Social Responsibility 

(CSR) 

Pada tabel dapat dilihat bahwa nilai 

koefisien regresi linier berganda memiliki 

nilai sebesar 3,598. Koefisien ini 

menunjukkan bahwa pengungkapan 

corporate social responsibility (CSR) 

mempunyai pengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Ketika pengungkapan CSR 

mengalami peningkatan sebesar satu 

satuan maka akan menyebabkan nilai 

perusahaan juga mengalami kenaikan 

sebesar 3,598 satuan dengan asumsi 

variabel bebas dianggap konstan.  

c. Profitabilitas 

Pada tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai 

koefisien regresi linier berganda memiliki 

nilai sebesar 1,385. Koefisien ini 

menunjukkan bahwa pengungkapan 
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profitabilitas mempunyai pengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Ketika 

pengungkapan profitabilitas mengalami 

peningkatan sebesar satu satuan maka akan 

menyebabkan nilai perusahaan juga 

mengalami kenaikan sebesar 1,385 satuan 

dengan asumsi variabel bebas dianggap 

konstan.  

d. Ukuran Perusahaan (SIZE) 

Nilai koefisien regresi linier berganda 

pada tabel 4.9 dari variabel ukuran 

perusahaan sebesar -0,307 yang artinya 

bahwa apabila ukuran perusahaan (size) 

turun sebesar satu satuan maka akan 

mengakibatkan nilai perusahaan 

mengalami kenaikan sebesar 0,037 dengan 

asumsi variabel bebas yang lain dalam 

keadaan konstan.  

 

Uji Signifikansi  (Uji F) 

 
Berdasarkan table dapat dilihat 

bahwa nilai F dari hasil penelitian yakni 

sebesar 20,925 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,000. Dari tabel tersebut terlihat 

bahwa nilai signifikan yang ditunjukkan 

jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 

yang ditentukan sebesar 0.05. Hal tersebut 

dapat bahwa model regresi yang diujikan 

adalah fit dan variabel independen yang 

terdiri dari corporate social, profitabilitas, 

ukuran perusahaan dan keputusan investasi 

secara silmutan memiliki pengaruh 

terhadap variabel dependen yaitu nilai 

perusahaan. 

 

Koefisien Determinasi (R2) 

 

Berdasarkan hasil uji koefisien 

determinasi yang tampak dari tabel 

koefisien determinasi dapat diketahui 

bahwa nilai adjusted R square sebesar 

0,601 atau 60,1%. Dari data diatas dapat 

disimpulkan bahwa variabel-variabel 

indpenden yang terdapat dalam penelitian 

ini memiliki kemampuan yang cukup 

terbatas dalam menjelaskan variabel 

dependen. Hal ini dapat diartikan bahwa 

nilai perusahaan yang dapat dijelaskan 

oleh variabel independen corporate social 

responsibility, profitabilitas, ukuran 

perusahaan dan keputusan investasi adalah 

sebesar 60.1 % dan sisanya sebesar 39.9% 

dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak 

terdapat dalam model regresi. 

 

Uji t 

 
Berdasarkan hasil output spss pada 

tabel uji t maka dapat dilakukan pengujuan 

hipotesis dengan melihat nilai signifikansi 

pada uji t yang disajikan sebagai berikut: 

1. Pengujian Hipotesis Variabel CSR 

Berdasarkan tabel uji t dapat dilihat 

bahwa variabel corporate social 

responsibility (CSR) memiliki nilai t 

hitung sebesar 7,002 dengan signifikansi 

sebesar 0,00 yang berarti bahwa H0 ditolak 

dan Ha diterima karena nilai signifikansi 

sebesar 0,00<0,05 sehingga 

kesimpulannya yaitu: 

H1 :Corporate Social Responsibility 

(CSR) berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan sektor perkebunan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2015. 

2. Pengujian Hipotesis Variabel 

Profitabilitas (ROE)  

Variabel profitabilitas (ROE) memiliki 

nilai t hitung sebesar 4,056 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,00 yang berarti 

bahwa H0 ditolak dan Ha diterima karena 
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nilai signifikansi sebesar 0,00<0,05 

sehingga kesimpulannya yaitu : 

H2 :Profitabilitas berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan sektor perkebunan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2015. 

3. Pengujian Hipotesis Variabel 

Ukuran Perusahaan (Size) 

Berdasarkan tabel uji t dapat dilihat 

bahwa variabel ukuran perusahaan 

memiliki nilai t hitung sebesar -2,126 

dengan signifikansi sebesar 0,032 yang 

berarti bahwa H0 ditolak dan Ha diterima 

karena nilai signifikansi sebesar 0,032 < 

0,05 sehingga kesimpulannya yaitu : 

H3 :Ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan sektor 

perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2015. 

4. Pengujian Hipotesis Variabel 

Keputusan Investasi 

Variabel keputusan investasi memiliki 

nilai t hitung sebesar -0,236 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,815 yang berarti 

bahwa H0 diterima dan Ha ditolak karena 

nilai signifikansi sebesar 0,815 > 0,05 

sehingga kesimpulannya yaitu : 

H4 :Keputusan Investasi tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011-2015. 

 

Pengaruh CSR terhadap Nilai 

Perusahaan 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier 

berganda dapat diketahui bahwa corporate 

social responsibility berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Hal ini didukung dengan 

data analisis deskriptif dimana rata-rata 

variabel nilai perusahaan cenderung 

menurun dan rata-rata CSR yang 

mengalami perubahan secara fluktuatif. 

Pergerakkan ini terjadi karena CSR pada 

tahun 2011 mengalami penurunan, 

disebabkan pada tahun tersebut perusahaan 

sektor perkebunan tidak mengungkapkan 

indikator kinerja sosial dengan baik. 

Seperti item persentase dan jumlah unit 

usaha yang memiliki risiko terhadap 

korupsi, kedudukan kebijakan publik dan 

partisipasi dalam proses melobi dan 

pembuatan kebijakan publik dan jumlah 

tindakan hukum terhadap pelanggaran 

ketentuan antipersaingan, anti-trust dan 

praktek monopoli serta sanksinya.  

Berdasarkan dari data tersebut dapat 

dilihat bahwa ada keterkaitan antara CSR 

dengan nilai perusahaan, yaitu semakin 

perusahaan tidak mengungkapkan 

indikator tersebut maka semakin buruk 

pula penilaian investor terhadap 

perusahaan yang bersangkutan. Hal ini 

dapat mempengaruhi nilai suatu 

perusahaan. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Agustine (2014) yang menyatakan bahwa 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

secara signifikan tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini 

mendukung pada teori stakeholder bahwa 

perusahaan bertanggungjawab tidak hanya 

pada pemilik, namun perusahaan perlu 

bertanggungjawab terhadap sosial 

kemasyarakatan. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Cecilia, et al (2015) yang 

menyatakan bahwa corporate social 

responsibility berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

 

Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai 

Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa analisis regresi linier berganda 

profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari data 

analisis deskriptif yang menunjukkan rata-

rata profitabilitas mengalami pergerakan 

yang fluktuatif dan rata-rata nilai 

perusahaan cenderung menurun.  

Pergerakan ini terjadi dikarenakan 

perusahaan sektor perkebunan mengalami 

kerugian yang sangat besar dikarenakan 

turunnya rata-rata penjualan harga minyak 

sawit dari harga Rp. 7.322 per kg menjadi 

Rp. 7.270 per kg dan juga meningkatnya 

biaya produksi. Hal ini disebabkan karena 

semakin kecil profitabilitas suatu 
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perusahaan (ROE) memberikan indikasi 

perusahaan yang buruk karena tidak 

adanya potensi peningkatan keuntungan 

yang diinvestasikan oleh pemegang saham. 

Sehingga rendahnya potensi peningkatan 

keuntungan akan mempengaruhi harga 

saham dari nilai perusahaan.  

Hasil ini didukung oleh bird in the 

hand theory bahwa dengan memberikan 

dividen yang tinggi, maka harga saham 

perusahaan juga semakin tinggi dan akan 

berdampak pada nilai perusahaan dan 

sebaliknya bahwa dengan memberikan 

dividen yang rendah, maka harga saham 

perusahaan juga semakin rendah yang 

akan berdampak pada nilai perusahaan. 

Pembagian dividen merupakan suatu 

pertanda bagi para investor, dimana bila 

terjadi penurunan laba menandakan bahwa 

manajemen tidak merasa optimis atas masa 

depan perusahaan, sehingga akan 

menurunkan nilai suatu perusahaan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Agustine 

(2014) yang menjelaskan bahwa 

profitabilitas secara signifikan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 

artinya dengan menurunnya nilai ROE 

maka akan menurunkan nilai suatu 

perusahaan. Hasil penelitian ini 

berlawanan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Cecilia, et al (2015) yang 

menjelaskan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap 

Nilai Perusahaan  
Hasil analisis regresi linier berganda 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari 

data analisis deskriptif yang menunjukkan 

rata-rata ukuran perusahaan mengalami 

kenaikan setiap tahunnya dan rata-rata 

nilai perusahaan cenderung menurun.  

Kenaikan ukuran perusahaan ini 

disebabkan karena mayoritas perusahaan 

sektor perkebunan mampu meningkatkan 

total aset perusahaan, dengan ini maka 

akan lebih banyak mendapatkan perhatian 

dari investor ataupun kreditor 

dibandingkan dengan perusahaan yang 

mempunyai total aset dengan jumlah kecil.  

Berdasarkan dari data tersebut dapat 

dilihat bahwa ada keterkaitan antara 

ukuran perusahaan dengan nilai 

perusahaan. Investor atau calon investor 

lebih tidak memperhatikan kemampuan 

perusahaan dalam mengelola suatu 

perusahaan yang dapat dilihat dari jumlah 

aset perusahaan. Akan tetapi investor lebih 

melihat dari sisi ekuitas perusahaan, 

sehingga dapat menurunkan nilai 

perusahaan. 

Hasil penelitian ini berlawanan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Cecilia, et 

al (2015) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak akan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Para investor 

lebih memperhatikan profitabilitas 

perusahaan sehingga para investor dapat 

memperoleh dividen yang tinggi. Hasil 

penelitian Cecilia, et al (2015) ini tidak 

sama dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Utomo dan Chariri (2015) yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Pada penelitian tersebut, 

variabel ukuran perusahaan merupakan 

variabel yang konsisten berpengaruh 

terhadap luasnya suatu perusahaan. 

Ukuran perusahaan yang besar akan 

berpengaruh pada tingkat keterbukaan 

informasi yang diberikan oleh perusahaan 

dan berbanding positif pada tingkat 

masalah keagenan. Pada perusahaan besar, 

tingkat masalah keagenan tentu akan 

meningkat seiring semakin kompleksnya 

aktivitas perusahaan dan semakin 

banyaknya stakeholder perusahaan. 

Pengaruh Keputusan Investasi terhadap 

Nilai Perusahaan 

Hasil analisis regresi linier berganda 

keputusan investasi tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini dapat 

dilihat dari data analisis deskriptif yang 

menunjukkan rata-rata nilai perusahaan 
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cenderung menurun dan rata-rata 

keputusan investasi mengalami perubahan 

secara fluktuatif. 

Pergerakkan ini terjadi karena kurang 

tepatnya keputusan investasi yang diambil 

oleh manajer pada perusahaan perkebunan 

tersebut. Selain itu pertumbuhan aset yang 

merupakan hasil dari keputusan investasi 

hanya membandingkan aset tahun 

sekarang dengan aset tahun sebelumnya. 

Jika aset tahun sekarang mengalami 

penurunan tidak menjamin aset tahun 

berikutnya akan mengalami penurunan 

juga atau sebaliknya. Sehingga hal tersebut 

tidak terlalu menjadi perhatian bagi para 

investor jika melakukan investasi, jika 

investor menganggap nilai perusahaan 

memiliki prospek yang baik, maka 

investor tetap akan melakukan investasi 

walaupun aset perusahaan mengalami 

penurunan atau peningkatan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Cahyaningdyah dan Ressany (2012) yang 

menyatakan bahwa keputusan investasi 

secara signifikan tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini 

tidak mendukung pada teori yang 

menyatakan dimana adanya kegiatan 

investasi akan memberi sinyal tentang 

pertumbuhan pendapatan perusahaan yang 

diharapkan di masa mendatang dan 

mampu meningkatkan nilai pasar saham 

perusahaan. Hasil penelitian ini 

berlawanan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rini (2010) yang 

menyatakan bahwa keputusan investasi 

berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

 

KESIMPULAN, SARAN, DAN 

IMPLIKASI, KETERBATASAN 

Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh variabel 

independen yaitu Corporate Social 

Responsibility, Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan dan Keputusan Investasi 

terhadap Nilai Perusahaan pada 

perusahaan perkebunan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini 

menggunakan 11 perusahaan perkebunan 

sebagai sampel perusahaan yang telah 

dipilih dengan menggunakan metode 

purposive sampling. Berdasarkan hasil 

pengujian regresi linier berganda 

menunujukkan bahwa modelnya fit dan 

berdasarkan hasil uji t menunjukkan 

pengaruh-pengaruh dari variabel 

independen. Berikut pembahasan pada 

bagian sebelumnya dapat disimpulkan, 

yaitu: 

1. Pengujian Hipotesis Pertama 

Hasil penelitian ini memperlihatkan 

bahwa perusahaan perkebunan masih 

banyak yang belum mengungkapkan 

tanggungjawab sosial sesuai dengan 

Global Reporting Intiative (GRI). Hal 

ini berarti banyak perusahaan yang 

belum mengungkapkan ke tiga 

indikator kinerja dengan lengkap. 

Maka dari itu dapat disimpulkan 

bahwa corporate social responsibility 

dengan informasi GRI yang rendah 

berpengaruh terhadap menurunnya 

nilai perusahaan. 

2. Pengujian Hipotesis Kedua 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa profitabilitas dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan yang 

cenderung menurun. Hal ini 

disebabkan bahwa perusahaan 

mengalami kerugian yang sangat besar 

dikarenakan turunnya rata-rata 

penjualan harga minyak sawit dan 

meningkatnya biaya produksi. Hal ini 

disebabkan karena semakin kecil 

profitabilitas suatu perusahaan (ROE) 

memberikan indikasi perusahaan yang 

buruk karena tidak adanya potensi 

peningkatan keuntungan yang 

diinvestasikan oleh pemegang saham. 

Rendahnya potensi peningkatan 

keuntungan akan mempengaruhi harga 

saham dari nilai perusahaan, sehingga 

menyebabkan nilai perusahaan turun. 

3. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan yang 
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cenderung menurun. Hal ini 

disebabkan bahwa ukuran perusahaan 

banyak dipengaruhi oleh tingginya aset 

yang dimiliki oleh perusahaan. Akan 

tetapi investor lebih melihat dari sisi 

ekuitas perusahaan, sehingga 

menyebabkan nilai perusahaan turun. 

 

Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki 

keterbatasan yang dapat mempengaruhi 

hasil penelitian. Adapun keterbatasan 

dalam penelitian ini yaitu subjektif dalam 

menilai pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) karena persepsi 

setiap pembaca melihat pengungkapan 

CSR dari sudut pandang yang berbeda-

beda. 

 

Saran 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan 

menggunakan sampel keseluruhan 

perusahaan atau sektor perusahaan lain 

yang terdapat pada BEI dan tidak 

terbatas pada perusahaan sektor 

perkebunan sehingga dengan demikian 

dapat memberikan hasil yang lebih 

akurat. 

2. Dalam penelitian selanjutnya 

diharapkan untuk memperpanjang 

periode penelitian, sehingga jumlah 

sampel yang didapat lebih banyak dan 

mampu menghasilkan penelitian yang 

lebih baik. 

3. Kegiatan CSR yang dilakukan 

perusahaan merupakan kegiatan positif 

yang tetap harus dipertahankan 

perusahaan. Meskipun hasil 

pengungkapan CSR perusahaan 

perkebunan masih rendah, namun 

perusahaan harus tetap 

mempertahankan dan memperaktikkan 

CSR dalam operasionalnya. 
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