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ABSTRAK

Rosa Rachmat Septian, 2011; Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
dan Kinerja Perusahaan terhadap Nilai perusahaan Pada Perusahaan
Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2008 Sampai 2009.
Penelitian ini bertujuan untuk member bukti empiris pengaruh tanggung
jawab sosial perusahaan dan kinerja perusahaan terhadap nilai perusahaan. Data
yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang diambil dari
laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini menggunakan
purposive sampling sebagai teknik pengumpulan data. Jumlah sampel yang
digunakan ialah 25 perusahaan manufaktur periode 2008 sampai 2009. Data
diolah dengan menggunakan program SPSS versi 16.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tanggung jawab sosial
peruahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan nilai T hitung tanggung
jawab sosial perusahaan memiliki nilai yang lebih besar dari T tabel (8.225
>0.681) dan nilai sig. berada di bawah 5% atau 0.05 (0.000<0.05), ROA tidak
berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan nilai T hitung untuk variabel ROA
memiliki nilai yang lebih kecil dari T tabel (0.466<0.681) dan nilai sig. berada di
atas 5% atau 0.05 (0.644>0.05). ROE tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan
dengan nilai T hitung untuk variabel ROE memiliki nilai yang lebih kecil dari T
tabel (0.531<0.681) dan nilai sig. berada di atas 5% atau 0.05 (0.598>0.05).
Sedangkan secara simultan tanggung jawab sosial perusahaan, ROA, dan ROE
berpengaruh terhadap Nilai perusahaan dengan Nilai Fhitung = 32.448 Ftabel =
2.82, Nilai Fhiung > Ftabel = 32.448 > 2.82 . Model penelitian ini memiliki nilai
signifikansi sebesar 0.000a dan berada di bawah nilai signifikansi 0.05 atau 5%.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tanggung jawab sosial
perusahaan, ROA dan ROE terhadap nilai perusahaan. Jika suatu perusahaan
mengeluarkan biaya sosial (CSR) secara cuma-cuma diikuti dengan laba yang
baik atau kinerja keuangan yang baik maka nilai perusahaan ikut meningkat
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ABSTRACT
Rachmat Septian Rosa, 2011; Influence of Corporate Social Responsibility
and Corporate Performance against the firm value In Manufacturing Companies
Listed on the Stock Exchange The Period 2008 To 2009.
This study aimed to influence members of empirical evidence on corporate
social responsibility and corporate performance against the company. The data
used in this study is secondary data taken from financial statements on a
manufacturing company.This study used purposive sampling as a data collection
techniques. The number of samples used are 25 companies manufacturing the
period 2008 to 2009. Data processed using SPSS version 16.
The results showed that the partial social responsibility peruahaan affect
firm value by calculating the value of T corporate social responsibility has a
value greater than T table (8225> 0681) and the value of sig. under 5% or 0.05
(0000 <0.05), ROA has no effect on firm value with a value of T calculated for the
ROA variable has a value smaller than T table (0466 <0681) and the value of
sig. is above 5% or 0.05 (0644> 0.05). ROE does not affect the firm's value with
the value of T calculated for the ROE variable has a value smaller than T table
(0531 <0681) and the value of sig. is above 5% or 0.05 (0598> 0.05). While
simultaneously corporate social responsibility, ROA, and ROE affect the value of
a firm with a value Ftabel Fhitung = 32 448 = 2.82, Value Fhiung> Ftabel = 32
448> 2.82. This research model has a significance value of 0.000a and well below
the 0.05 or 5%.
This study aims to determine the effect of corporate social responsibility,
ROA and ROE of the company. If a firm issued a social cost (CSR) at no charge
followed by a good earnings or financial performance is good then the value of
companies have increased
Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), ROA, ROE and Corporate
Values
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Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan Gelar
Sarjana Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Skripsi
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