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ABSTRACT 

 

 This study aims to determine the effect of corporate social responsibility 

and laverage on the financial performance implication of corporate value. 

 The data used in this research is secondary data. The population used in 

this study is a manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange. 

Sample determination procedure in this study is by purposive sampling technique 

based on the criteria of manufacturing companies consistently listed on the Stock 

Exchange during the period 2014-2016. Data analysis in this study using 

Structural Equation Modeling based on Partial Least Square (SEM-PLS) with 

SmartPLS 3.0 software. 

 The results show that the social responsibility proxied by CSRDIj and 

leverage proxied by DER have a positive effect on financial performance and firm 

value. The financial performance projected by ROA has a positive effect on the 

value of the company proxied by PER.  

   

Keywords : Social responsibility, Leverage, Financial Performance, Corporate 
Value. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate social 

responsibility dan leverage terhadap kinerja keuangan implikasinya nilai 

perusahaan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Prosedur penentuan sampel dalam penelitian ini adalah 

dengan teknik purposive sampling yang berdasarkan kriteria perusahaan 

manufakturyang konsisten terdaftar di BEI selama periode 2014-2016. Analisis 

data pada penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling berbasis 

Partial Least Square (SEM-PLS) dengan software SmartPLS 3.0. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial yang 

diproksikan oleh CSRDIj dan leverage yang diproksikan oleh DER berpengaruh 

positif terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Kinerja keuangan yang 

diproksikan oleh ROA berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang 

diproksikan oleh PER.  

 

Kata Kunci : Tanggung jawab social, hutang, Kinerja Keuangan, Nilai 

Perusahaan. 
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