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ABSTRAK 

 

 

Fika Rachmanella, 2012: Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan dan Intensitas Riset & Pengembangan terhadap Nilai Perusahaan. 

Pembimbing: (I) M. Yasser Arafat, SE. Akt.,MM dan (II) Rida Prihatni, SE. Ak., 

M.Si. 

  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan dan intensitas riset & pengembangan terhadap 

nilai perusahaan baik secara simultan maupun parsial. Pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan (CSR) diukur dengan indeks CSR yang mengacu pada 

standar GRI sedangkan intentas riset dan pengembangan (R&D) diukur dengan 

rasio intensitas R&D, dan nilai perusahaan diukur dengan proksi Tobin’s Q. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan yang 

diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia tahun 2008, 2009, dan 2010. Jumlah 

sampel yang terkumpul adalah 19 (sembilan belas) perusahaan non keuangan yang 

telah memenuhi kriteria purposive sampling yang digunakan peneliti. Metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda 

dan untuk menguji hipotesis menggunakan uji-t. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan CSR dan intensitas 

R&D secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan sebesar 0.001. 

Pengungkapan CSR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan 

dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Sedangkan intensitas R&D tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikansi sebesar 

0.517. Nilai koefisien determinan (R
2
) menunjukkan angka 0,213 yang 

mengindikasikan model regresi tersebut mampu menjelaskan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen sebesar 21,3%. 

 

 

Kata kunci: pengungkapan CSR, intensitas R&D, nilai perusahaan 
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ABSTRACT 

 

 

Fika Rachmanella, 2012: The Influence Of Corporate Social Responsibility 

Disclosure and Reasearch & Development Intensity on Firm Value. 

Advisors: (I) M. Yasser Arafat, SE. Akt.,MM and (II) Rida Prihatni, SE. Ak., M.Si. 

 

This study aims to determine the influence of corporate social responsibility 

(CSR) disclosure and reasearch & development (R&D) intensity on firm value 

either simultaneously or partially. CSR disclosure is measured by CSR index based 

on GRI standard, while R&D intensity is measured by R&D intensity ratio and the 

proxy of firm value measured by Tobin's Q. This study using secondary data as 

annual report of companies obtained from the Indonesia Stock Exchange`s website 

for period 2008, 2009, and 2010. Sample used in this research is 19 (nineteen) of 

non financial companies which has been passed the purposive sampling used by 

researcher. The method of analysis used in this study were multiple linear 

regression analysis and t-test  to test hypotheses. 

This results shows that CSR disclosure and R&D intensity have 

simultaneously significant influence on  firm value with significance value of 0,001. 

CSR disclosure has a significant influence on firm value with significance value of  

0,000. However there is an insignificant influence between R&D intensity and firm 

value with significance value of 0.517. The R square is 21,3% which indicates the 

model used in this research is sufficient to explain the influence of independent 

variable to dependent variable. 

 

Keywords: CSR disclosure, R&D intensity, firm value 

  



 

vi 
 

KATA PENGANTAR 

 

       Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas Karunia dan Rahmat yang telah 

dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Intensitas Riset & 

Pengembangan terhadap Nilai Perusahaan” tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 di jurusan Akuntansi di 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh Pengungkapan CSR dan Intensitas R&D terhadap Nilai 

Perusahaan. 

       Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari telah menerima banyak bantuan, 

bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 

penulis mengucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang 

telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada : 

1. Dra. Nurahma Hajat, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri  Jakarta. 

2. M. Yasser Arafat, SE Akt., M.M, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan selaku Dosen Pembimbing I yang 

telah memberikan bimbingan, saran dan kritik yang membangun dalam 

penyusunan skripsi ini. 

3. Marsellisa Nindito, SE, Akt., M.Sc, selaku Ketua Pogram Studi S1 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

4. Rida Prihatni SE, Ak., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa 

memberikan saran dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. 



 

vii 
 

5. Seluruh dosen pengajar dan karyawan di Fakultas Ekonomi.  

6. Kedua orang tuaku yang selalu mendukung baik secara materi maupun 

semangat, dan senantiasa mendoakan dalam setiap langkah dan usahaku 

serta sahabatku Tiara Puspita dan Yonathan Andriasa yang selalu 

mendoakan agar skripsi ini dapat selesai dengan lancar dan tepat waktu. 

7. Grace, Claudia, Eka, Irmas, Ovi, Rati, Noviana, Sri Wahyuni, dan teman-

teman Prodi S1 Akuntansi Reguler 2008 lainnya yang selalu ada di saat 

suka dan duka serta semua pihak yang turut membantu yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu.  

       Penulis menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih terdapat 

kekurangan. Oleh karena penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar 

tulisan ini bisa lebih bermanfaat bagi yang membutuhkan.  

 

Bekasi, 5 Juli 2012 

 

 

Fika Rachmanella 

  




