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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh: (1) profitabilitas dan pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan, (2)
profitabilitas terhadap nilai perusahaan, dan (3) pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan. Desain penelitian ini adalah
penelitian kuantitatif kausal. Subjek penelitian adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, dan objeknya adalah
profitabilitas, pengungkapan CSR dan nilai perusahaan. Data dikumpulkan dengan pencatatan dokumen, dan dianalisis
dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) profitabilitas dan pengungkapan CSR
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, (2) profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan,
dan (3) pengungkapan CSR berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
Kata Kunci: Profitabilitas, Pengungkapan CSR, Nilai Perusahaan
Abstract
This study was aimed to examine the impact of (1) profitability and disclosure CSR toward company value, (2) profitability
toward company value, (3) disclosure CSR toward company value. The design of the study was causal quantitative research.
The subject of the study was mining company that was registered on BEI, and its object was profitability, disclosure CSR
and company value. The data was collected by document recording and analyzed by multiple linear regression analysis. The
result of the study showed that (1) profitability and disclosure CSR significantly effect toward company value, (2)
profitability had significantly positive effect toward company value, and (3) disclosure CSR had significantly positive effect
toward company value.
Keywords: Profitability, Disclosure CSR, Company Value

Pendahuluan
Entitas atau perusahaan yang baik harus mampu meningkatkan kondisi finansial
maupun nonfinansialnya dalam upaya meningkatkan eksistensi nilai perusahaan dalam
jangka panjang. Memaksimumkan nilai perusahaan sangat penting bagi perusahaan, sebab
semakin tinggi nilai suatu perusahaan maka semakin baik nilai perusahaan di mata investor
maupun calon investor sehingga dapat menarik perhatian calon investor untuk menanamkan
sebagian atau seluruh modalnya ke perusahaan tersebut. Dengan memaksimalkan nilai
perusahaan itu berarti perusahaan mampu memakmurkan pemilik perusahaan (manajer)
maupun para pemegang saham (prinsipal) yang merupakan salah satu tujuan dari sebuah
perusahaan. Dalam peningkatan nilai perusahaan harus ada kerja sama yang baik antara
manajemen perusahaan dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya yang meliputi
shareholder maupun stakeholder.
Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan suatu
perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham adalah salah satu
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penilaian dari nilai perusahaan. Apabila harga saham meningkat, maka akan berdampak pada
peningkatan nilai saham yang dibuktikan melalui return bagi pemegang saham. Dalam
penelitian ini menggunakan Tobin’s Q sebagai indikator dalam mengukur nilai perusahaan,
karena rasio tersebut dinilai bisa memberikan informasi paling baik. Indikator Tobin’s Q
memasukkan seluruh unsur hutang, modal saham perusahaan, dan seluruh aset perusahaan.
Rasio ini berfokus pada berapa nilai perusahaan saat ini secara relatif terhadap berapa besar
biaya yang dibutuhkan untuk menggantinya.
Dalam penelitian ini digunakan dua faktor yaitu profitabilitas dan pengungkapan
corporate social responsibility (CSR). Faktor pertama yang dapat mempengaruhi nilai
perusahaan adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam
memperoleh profit atau laba untuk mengukur tingkat efektivitas suatu manajemen perusahaan
(Wiagustini, 2010: 76). Menghadapi berbagai persaingan di dunia bisnis, sebuah perusahaan
berusaha meningkatkan kinerjanya dan memperluas usaha dengan berbagai cara untuk dapat
mencapai tujuan perusahaaan yaitu mencari laba atau profit setinggi-tingginya. Profitabilitas
merupakan faktor yang harus mendapatkan perhatian penting, karena untuk dapat
melangsungkan hidup sebuah perusahaan harus berada dalam kondisi yang menguntungkan
agar investor yang sudah menanamkan modalnya di perusahaan tersebut tidak akan menarik
modalnya kembali dan investor yang belum menanamkan modal pada perusahaan akan
tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan dituntut
untuk memenuhi target maupun tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya artinya
besarnya laba atau profit harus dapat tercapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.
Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas suatu
manajemen perusahaan dalam memperoleh laba (Kasmir, 2008).
Penelitian ini menggunakan ROA sebagai indikator dalam mengukur profitabilitas
perusahaan, karena ROA lebih komprehensif dibandingkan dengan indikator Return On
Equity (ROE) dan Return On Invesment (ROI) dalam mengukur tingkat pengembalian secara
menyeluruh baik hutang maupun modal. ROA dapat mengukur perusahaan dalam
menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasionalnya dengan aktiva yang dimiliki. ROA
menggambarkan sejauh mana aset-aset yang dimiliki perusahaan dapat menghasilkan
keuntungan atau laba. ROA adalah salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk
mengukur efektivitas suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan
memanfaatkan total aset yang dimiliki (Siamat, 2016).
Putra (2016) dan Indriyani (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif
dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut dikarenakan profitabilitas berbanding
lurus terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka nilai perusahaan
akan semakin meningkat. Berbeda dengan peneliti yang dilakukan oleh Aulia dan
Mustikawati (2020) bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan arah
negatif. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai
perusahaan.
Faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan adalah pengungkapan corporate
social responsibility (CSR). Secara eksternal lingkungan tempat perusahaan beroperasional
juga mempengaruhi nilai perusahaan. Keadaan di lingkungan sekitar tempat bisnis itu
dijalankan juga harus diperhatikan terutama hal-hal yang berdampak langsung maupun tidak
langsung dari bisnis yang dijalankan. Saat ini, masyarakat semakin berani untuk
mengutarakan tuntutannya kepada perusahaan. Isu mengenai peranan perusahaan terhadap
lingkungan sekitar menjadi perhatian bagi masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap
dampak perusahaan terhadap kondisi sosialnya dan lingkungan semakin penting, sehingga
menekan perusahaan untuk mengungkapkan pertanggung-jawaban sosialnya karena
perusahaan menggunakan sumber daya yang ada sebagai penggerak aktivitasnya. Untuk tetap
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dapat bertahan perusahaan perlu menunjukkan perannya terhadap lingkungan baik
lingkungan eksternal maupun lingkungan internal sebagai bentuk dari tanggung jawab.
Dengan memperhatikan lingkungan sekitar secara tidak langsung akan meningkatkan citra
perusahaan di mata masyarakat. Ketika perusahaan memiliki citra yang baik maka akan
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lako, (2011) mengatakan bahwa salah satu
keuntungan perusahaan menerapkan CSR secara berkelanjutan adalah meningkatkan nilai
perusahaan dan kinerja perusahaan yang semakin kuat. Jika CSR diterapkan maka
perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan dapat memaksimalkan kekuatan keuangan
dalam jangka panjang.
Penelitian Fauziah, dkk (2016) dan Juniarti (2015) mengungkapkan bahwa
pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut dikarenakan
pengungkapan CSR tidak akan meningkatkan kinerja perusahaan. Berbeda dengan penelitian
Marius, Masri (2017) dan Dewi, Sanica (2016) yang membuktikan bahwa CSR berpengaruh
positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan
mempunyai kewajiban dalam mengatur aktivitas bisnis, khususnya tanggung jawab dalam
melindungi lingkungan, karena dilakukan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan
perusahaan akan mendapatkan citra (image) yang positif dari masyarakat dan meningkatkan
nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan indikator Corporate Social Responsibility
Index (CSRI) berdasarkan indikator Global Reporting Index (GRI). GRI adalah organisasi
yang mendorong pembuatan pelaporan keberlanjutan menjadi praktik standar agar semua
perusahaan dan organisasi dapat melaporkan kinerja dan dampak ekonomi, lingkungan,
sosial, dan tata kelola perusahaan (Rosdwianti, dkk. 2016) .
Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI). Perusahaan petambangan merupakan perusahaan yang kegiatan
operasionalnya berhubungan langsung dengan lingkungan dan alam. Dampak dari kegiatan
operasionalnya adalah pencemaran lingkungan di sekitar tempat perusahaan tersebut
beroperasi. Dengan demikian perusahaan harus memberikan perhatian khusus terhadap
lingkungan yang terdampak dari kegiatan operasional melalui tanggung jawab sosial agar
lingkungan tetap terjaga dan terjalin hubungan baik antar masyarakat sekitar.
Berdasarkan data pada tahun 2018 - 2019 pertumbuhan profitabilitas pada perusahaan
Dian Swastatika Sentosa Tbk mengalami peningkatan sebesar 0,81%. Namun di tahun yang
sama nilai perusahaan Dian Swastatika Sentosa Tbk mengalami penurunan sebesar 0,43 kali.
Pada tahun 2018 – 2019 persentase Return On Asset (ROA) perusahaan Petrosea Tbk yang
mengalami penurunan sebesar – 0,54%. Namun ditahun yang sama nilai perusahaan pada
perusahaan Petrosea Tbk justru mengalami peningkatan sebesar 0,54 kali. Begitu juga pada
perusahaan Indo Tambangraya Megah Tbk, pada tahun 2018 – 2019 persentase ROA
mengalami penurunan sebesar 2,70%. Namun di tahun yang sama nilai perusahaan justru
mengalami peningkatan sebesar 0,76 kali. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang
diungkapkan oleh Horne dan Wachowicz, (2005) yang menyatakan bahwa perusahaan yang
memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut
mengelola kekayaan perusahaan secara efektif dan efisien dalam memperoleh laba setiap
periode. Dengan kata lain profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrayani (2017), Putra dan Lestari (2016),
dan Saridewi, dkk (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan
signifikan terhadap nilai perusahaan.
Hal yang sama juga terjadi pada pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)
ketiga perusahaan tersebut. Pada tahun 2018 - 2019 pengungkapan CSR pada perusahaan
Dian Swastatika Sentosa Tbk mengalami peningkatan sebesar 0,82%. Hal tersebut diikuti
dengan penurunan pada nilai perusahaan sebesar 0,43 kali. Pada tahun 2018 - 2019
pengungkapan CSR pada perusahaan Petrosea Tbk mengalami penurunan sebesar 1,36%.
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Namun pada tahun yang sama nilai perusahaan meningkat sebesar 0,54 kali. Begitu pula
dengan perusahaan Indo Tambangraya Megah Tbk. Pada tahun 2018 - 2019 terjadi
penurunan pada pengungkapan CSR sebesar 1,00%. Namun di tahun yang sama nilai
perusahaan mengalami peningkatan sebesar 0,76 kali. Berdasarkan fenomena tersebut terjadi
kesenjangan teori dengan kenyataan. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang
dikemukakan oleh Lako, (2011) yang menyatakan bahwa semakin sering perusahaan
mengungkapkan aktivitas sosialnya maka semakin tinggi nilai perusahaan tersebut. Hal ini
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marius dan Masri (2017), Dewi dan Sanica
(2016), dan Saridewi, dkk (2016) yang menyatakan bahwa corporate social responsibility
berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul Pengaruh Profitabilitas dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility
terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Peneliti mengambil data laporan keuangan pada perusahaan pertambangan tahun
2018 – 2019.
Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas maka rumusan masalah yang
dapat diambil yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaruh profitabilitas dan
pengungkapan corporate social responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan pada
perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? (2) Bagaimana pengaruh
profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia? (3) Bagaimana pengaruh pengungkapan corporate social responsibility
terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia?
Pengaruh Profitabilitas dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai
Perusahaan
Ardimas & Wardoyo (2015) menyatakan bahwa perolehan profitabilitas yang tinggi
dan di dukung dengan perolehan CSR yang tinggi akan meningkatkan para investor untuk
menanamkan sahamnya sehingga nilai perusahaan akan turut meningkat. Berdasarkan hal
tersebut, bahwa profitabilitas dan pengungkapan CSR secara bersama-sama berpengaruh
terhadap nilai perusahaan. Kondisi finansial perusahaan saja ternyata tidak cukup menjamin
pertumbuhan nilai perusahaan secara berkelanjutan. Keberlanjutan perusahaan akan terjamin
apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan. Perusahaan bertanggung
jawab atas aktivitas yang dilakukannya kepada para pemangku kepentingan. Salah satu
bentuk tanggung jawab perusahaan adalah pengungkapan Corporate Social Responsibility
(CSR). Kesadaran mengenai pentingnya praktik CSR menjadi trend global, seiring dengan
maraknya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan mereka. Oleh karena itu perusahaan
wajib mencantumkan CSR dalam laporan tahunannya sebagai bentuk strategi perusahaan
jangka panjang. Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saridewi, dkk (2016)
menyatakan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh positif antara profitabilitas dan
pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan.
H1: Ada pengaruh antara Profitabilitas dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility
terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia tahun 2018 - 2019
Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan
Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas merupakan rasio
untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan memberikan ukuran
tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan (Kasmir 2008: 196). Profitabilitas
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berpengaruh positif menunjukkan bahwa secara teoritis besar kecilnya profitabilitas yang
dihasilkan suatu perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan dengan melihat
profitabilitas sebagai ukuran dan kinerja perusahaan yang di tunjukkan dari laba yang
dihasilkan perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi
menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengelola kekayaan perusahaan secara efektif dan
efesien dalam memperoleh laba setiap periode (Horne dan Wachowicz, 2005). Pernyataan
tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrayani (2017), Saridewi, dkk
(2016), Putra dan Lestari (2016) yang mengemukakan bahwa profitabilitas berpengaruh
positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan karena profitabilitas dapat menunjukan
tingkat pencapaian laba suatu perusahaan. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Aulia dan Mustikawati (2020), Kadifi (2020) yang memperoleh hasil bahwa,
profitabilitas berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas
tidak mampu mempengaruhi nilai perusahaan dengan baik.
H2: Ada pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan
Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 - 2019
Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan
Pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Corporate Social Responsibility merupakan suatu tindakan yang dilakukan perusahaan
sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial mereka terhadap lingkungan sekitar dimana
perusahaan itu berada. Corporate Social Responsibility merupakan mekanisme bagi suatu
perusahaan untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial
kedalam kegiatan operasinya dan interaksinya dengan para pemangku kepentingan lainnya
(stakeholder) yang melebihi tanggung jawab organisasi dibidang hukum (Parengkuan, 2017).
Semakin sering perusahaan mengungkapkan aktivitas sosialnya maka investor akan
semakin tertarik dengan perusahaan tersebut dan perusahaan akan memperoleh kepercayaan
dimata investor maupun calon investor. Hal tersebut juga akan memberikan perusahaan citra
atau image yang sangat baik dimata masyarakat dan akan dapat memaksimalkan kekuatan
keuangan dalam jangka panjang.
Peneliti Sofiamira dan Asandimitra (2017), Fauziah, dkk (2016), dan Juniarti (2015)
mengungkapkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut
dikarenakan pengungkapan CSR tidak akan meningkatkan kinerja perusahaan. Berbeda
dengan penelitian Marius dan Masri (2017), Dewi dan Sanica (2016) dan Saridewi, dkk
(2016) yang membuktikan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dalam
penelitian tersebut menyebutkan bahwa semakin banyak perusahaan melakukan CSR dalam
laporan tahunan maka nilai perusahaan akan mengalami peningkatan.
H3: Ada pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai
Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2018 – 2019
Metode
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif kausal. Kuantitatif kausal
merupakan penelitian pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial
ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan bukti hubungan sebab akibat atau pengaruh dari
variabel - variabel penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh
profitabilitas dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan
pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 - 2019.
Variabel dalam penelitian ini adalah profitabilitas (X1) dan pengungkapan corporate social
responsibility (X2) sedangkan variabel terikat adalah nilai perusahaan (Y).
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Subjek dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Tahun 2018 - 2019. Sedangkan untuk objeknya adalah profitabilitas (X1),
pengungkapan corporate social responsibility (X2) dan nilai perusahaan (Y). Populasi di
dalam penelitian ini, adalah seluruh perusahaan yang tergolong dalam perusahaan
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 - 2019 yang berjumlah 25
perusahaan, akan tetapi terdapat sembilan perusahaan yang tidak menyertakan laporan
keuangan pada periode 2018 – 2019, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini
berjumlah 16 perusahaan pada periode 2018 - 2019.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data
sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari laporan
keuangan yang dipublikasikan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2016-2018 di www.idx.co.id.
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Data yang akan
dianalisis dalam penelitian ini berkaitan dengan hubungan antar variabel-variabel. Analisis
data dilakukan secara kuantitatif dengan tahapan yaitu: (1) uji asumsi klasik, (2) analisis
regresi linear berganda dan (3) koefisien determinasi. Tujuannya adalah menetapkan apakah
variabel bebas mempunyai hubungan dengan variabel terikatnya, penetapan tingkat
signifikasi, dan diakhiri dengan penelitian dasar penarikan kesimpulan melalui penerimaan
atau penolakan hipotesis.
Hasil dan Pembahasan
Adapun hasil pengujian hipotesis dengan analisis regresi linier berganda pada pengaruh
kepemilikan institusional dan CSR terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai berikut.

Gambar 1. Struktur Hubungan Profitabilitas (X1) dan Corporate Social
Responsibility (X2) Terhadap Nilai perusahaan (Y)
Hipotesis penelitian pertama “Ada pengaruh simultan dari profitabilitas dan
pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan”. Berdasarkan
rekapan hasil uji regresi berganda menunjukan hasil Ryx1x2 = 0,898 dengan p-value 0,000 <
0,05, yang menyatakan bahwa menolak H0 yang berarti ada pengaruh signifikan dari
profitabilitas (X1) dan pengungkapan corporate social responsibility (X2) terhadap nilai
perusahaan (Y) dilihat dari sumbangan pengaruh hanya sebesar 80,7%. Hasil tersebut
menunjukan bahwa hanya sebesar 80,7% nilai perusahaan (Y) dipengaruhi oleh profitabilitas
(X1) dan corporate social responsibility (X2). Sedangkan pengaruh variabel lain di luar
profitabilitas (X1) dan pengungkapan corporate social responsibility (X2) adalah sebesar
19,3%. Hal ini dapat disimpukan bahwa variabel profitabilitas (X1) dan pengungkapan
corporate social responsibility (X2) bersama-sama secara signifikan berperan dalam
meningkatkan nilai perusahaan (Y). Sehingga hipotesis pertama penelitian ini diterima.
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Hipotesis penelitian kedua “Ada pengaruh parsial dari Profitabilitas terhadap Nilai
perusahaan”. Berdasarkan rekapan hasil uji regresi berganda menunjukan hasil Pyx1 = 0,454
dengan p-value 0,010< 0,05, nilai signifikansi ini lebih kecil dari pada nilai perusahaan 0,05,
maka H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas (X1) memiliki
kontribusi terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan (Y). Nilai t positif
menunjukkan bahwa variabel profitabilitas (X1) mempunyai hubungan yang searah dengan
nilai perusahaan (Y). Jadi dapat disimpulkan variabel profitabilitas (X1) memiliki pengaruh
positif signifikan terhadap nilai perusahaan (Y). Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian
ini diterima.
Hipotesis penelitian ketiga “Ada pengaruh parsial dari pengungkapan corporate social
responsibility terhadap nilai perusahaan”. Berdasarkan rekapan hasil uji regresi berganda
menunjukan hasil Pyx2 = 0,525 dengan p-value 0,002 ˂ 0,05, yang menyatakan bahwa
menolak H0 yang berarti ada pengaruh positif dan signifikan dari pengungkapan corporate
social responsibility (X2) terhadap nilai perusahaan (Y), dengan sumbangan pengaruh sebesar
27,5%. Hal ini dapat disimpukan bahwa variabel beban operasional pendapatan operasional
secara parsial berperan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga hipotesis ketiga
penelitian ini diterima.
Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda yang dilakukan dengan bantuan
program Statistical Package for Social Science (SPSS) 20 for Windows, menunjukkan bahwa
secara simultan variabel profitabilitas dan pengungkapan corporate social responsibility
secara signifikan berperan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Ardimas & Wardoyo
(2012) menyatakan bahwa perolehan profitabilitas yang tinggi dan di dukung dengan
perolehan corporate social responsibility (CSR) yang tinggi akan meningkatkan para investor
untuk menanamkan sahamnya sehingga nilai perusahaan akan turut meningkat. Berdasarkan
hal tersebut, bahwa profitabilitas dan pengungkapan CSR secara bersama-sama berpengaruh
terhadap nilai perusahaan. Kondisi finansial perusahaan saja ternyata tidak cukup menjamin
pertumbuhan nilai perusahaan secara berkelanjutan. Keberlanjutan perusahaan akan terjamin
apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan. Perusahaan bertanggung
jawab atas aktivitas yang dilakukannya kepada para pemangku kepentingan. Salah satu
bentuk tanggung jawab perusahaan adalah pengungkapan corporate social responsibility
(CSR). Kesadaran mengenai pentingnya praktik pengungkapan CSR menjadi trend global,
seiring dengan maraknya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan mereka. Oleh karena
itu perusahaan wajib mencantumkan pengungkapan CSR dalam laporan tahunannya sebagai
bentuk strategi perusahaan jangka panjang. Teori ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Saridewi, dkk (2016) menyatakan bahwa secara bersama-sama terdapat
pengaruh positif antara profitabilitas dan pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan.
Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas merupakan
kemampuan suatu perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas berpengaruh positif
menunjukkan bahwa secara teoritis besar kecilnya profitabilitas yang dihasilkan suatu
perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan dengan melihat profitabilitas sebagai
ukuran dan kinerja perusahaan yang di tunjukkan dari laba yang dihasilkan perusahaan.
Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan
tersebut mengelola kekayaan perusahaan secara efektif dan efesien dalam memperoleh laba
setiap periode (Horne dan Wachowicz, 2005). Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Indrayani (2017), Saridewi, dkk (2016), Putra dan Lestari (2016) yang
mengemukakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai
perusahaan karena profitabilitas dapat menunjukan tingkat pencapaian laba suatu perusahaan.
Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap nilai
perusahaan. Pengungkapan CSR merupakan suatu tindakan yang dilakukan perusahaan
sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial mereka terhadap lingkungan sekitar dimana
77

Adriana Gita Candra et al.

perusahaan itu berada. Pengungkapan CSR merupakan mekanisme bagi suatu perusahaan
untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial kedalam
kegiatan operasinya dan interaksinya dengan para pemangku kepentingan lainnya
(stakeholder) yang melebihi tanggung jawab organisasi dibidang hukum (Parengkuan, 2017).
Semakin sering perusahaan mengungkapkan aktivitas sosialnya maka investor akan
semakin tertarik dengan perusahaan tersebut dan perusahaan akan memperoleh kepercayaan
dimata investor maupun calon investor. Hal tersebut juga akan memberikan perusahaan citra
atau image yang sangat baik dimata masyarakat dan akan dapat memaksimalkan kekuatan
keuangan dalam jangka panjang. Hasil ini sejalan dengan penelitian Marius dan Masri
(2017), Dewi dan Sanica (2016) dan Saridewi, dkk (2016) yang membuktikan bahwa CSR
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa
semakin banyak perusahaan melakukan CSR dalam laporan tahunan maka nilai perusahaan
akan mengalami peningkatan.
Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat
ditarik simpulan sebagai berikut: (1) Profitabilitas dan pengungkapan CSR secara bersamasama berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan
pertambangan. (2) Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan
pada perusahaan pertambangan. (3) Pengungkapan CSR berpengaruh positif dan signifikan
terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan.
Berdasarkan hasil simpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat dianjurkan
sebagai berikut: (1) Bagi perusahaan pertambangan diharapkan mampu meningkatkan
persentase profitabilitas oleh institusi lain melalui pengoptimalan laba perusahaan yang dapat
dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya. Pihak perusahaan
pertambangan dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja keuangan perusahaan
agar dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak yang berkepentingan. Selain itu
perusahaan juga harus memperhatikan lingkungan sosialnya melalui kegiatan CSR. Semakin
sering perusahaan mengungkapkan kegiatan sosialnya maka citra perusahaan akan baik dan
tentunya akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Serta kegiatan CSR juga
hendak di sesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar. (2) Bagi peneliti selanjutnya
diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai nilai perusahaan serta dapat
menambahkan variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Peneliti
ini meneliti perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, untuk peneliti
selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada perusahaan sub sektor lainnya yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan periode
penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih optimal.
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