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ABSTRAK 
 

 Penelitian ini menguji hubungan pengungkapan Corporate Social 
Responsibility bagi seluruh stakeholder perusahaan terhadap pencapaian Value 
Based Management, dengan jenis industri perusahaan sebagai variabel moderasi. 
Pencapaian Value Based Management dicerminkan dengan variabel Economic 
Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA). Pengungkapan CSR dibuat 
dalam bentuk indeks, dan jenis industri perusahaan dimasukkan dalam persamaan 
model sebagai variabel dummy, 1 untuk industri high profile, dan 0 untuk industri 
low profile. 
 Seiring dengan berkembangnya kebutuhan akan pengungkapan informasi 
oleh perusahaan, kini perusahaan bukan hanya dituntut untuk mengungkapkan dan 
bertanggung jawab pada aspek ekonomi semata tetapi juga bertanggung jawab 
pada aspek sosial dan lingkungan. Hal ini juga diperkuat dalam Undang-undang 
tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Perseroan Terbatas. Melalui 
pengungkapan Corporate Social Resposibility (CSR) yang dituang dalam laporan 
tahunan perusahaan, diharapkan perusahaan dapat mengungkapkan aktivitasnya 
untuk menambah dan memperbaiki reputasi dimata masyarakat dan pemegang 
kepentingan lainnya. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif 
dengan uji hipotesis melalui moderated regression linear. Data yang digunakan 
adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan yang membentuk indeks 
Kompas 100 berturut-turut selama  periode 2010-2012. Sampel penelitian 
sebanyak132 perusahaan, dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengungkapan Corporate Social 
Responsibility memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap EVA dan 
pengaruh negatif tidak signifikan terhadap MVA. Hal ini dapat terjadi karena 
pengungkapan CSR pada perusahaan belum maksimal, hanya dianggap sebagai 
kewajiban memenuhi peraturan. Pengujian  lainnya juga menunjukkan bahwa 
ternyata perbedaan jenis industri tidak terbukti secara signifikan sebagai variabel 
moderasi hubungan antara Corporate Social Responsibility dengan EVA dan 
MVA. Hal ini diindikasikan Corporate Social Responsibility tidak tergantung 
pada  jenis industri baik high profile maupun low profile, karena pada dasarnya 
setiap perusahaan sama-sama memiliki tanggung jawab sosial. 
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