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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 (R2) 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
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