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ABSTRACTS 

 

 

 This study aims to empirically examine the effect of increasing financial 

performance in mediating the Disclosure of Management Statement, Intellectual 

Capital and Corporate Social Responsibility contained in Corporate Values. The 

population in this study is manufacturing companies on the Indonesia Stock 

Exchange (BIE), which is in the form of data from the company's financial 

statements for the 2012-2016 period of 149 companies. By using the purposive 

sampling method, a total sample of 69 companies was obtained. The analytical 

tool is path analysis, which has previously been tested classical assumptions. 

 The test results show that the Disclosure of Management Statement has a 

positive effect on financial performance, as well as Intellectual Capital which has 

a positive effect on financial performance, and Corporate Social Responsibility 

has a positive effect on financial performance. Disclosure of Management has a 

positive effect on firm value, and Intellectual Capital has no effect on firm value, 

while Corporate Social Responsibility has a positive effect on firm value, and 

financial performance has a positive effect on firm value. Performance is able to 

be an intervening variable between Disclosure of management statements, 

Intellectual Capital and Corporate Social Responsibility on Firm Value. 

Keywords: financial performance, MSD, IC, CSR, Company Value 
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ABSTRAKS 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh 

peningkatan kinerja kuangan dalam memediasi Disclosure atas Management 

Statement, Intelectual Capital dan Corporate Social Responsibility terhadah Nilai 

Perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia (BIE), yaitu berupa data laporan keuangan perusahaan selama 

periode 2012-2016 sebesar 149 perusahaan. Dengan menggunakan metode 

purposive sampling, maka di peroleh jumlah sampel sebesar 69 perusahaan. Alat 

analisnya adalah path analysis, dimana sebelumnya telah di lakukan uji asumsi 

klasik. 

 Hasil pengujian menunjukan bahwa  Disclosure atas Management 

Statement berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sama halnya dengan 

Intelactual Capital yang berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dan 

Corporate Social Responsibility berpengaruh positifterhadap kinerja keuangan. 

Disclosure atas Management berpengaruh positif terhadap Nilai perusahaan, dan 

Intelactual Capital tidak berpengaruh terhadap Nilai perusahaan, sedangkan 

Corporate Social Responsibility berpengaruh positif  terhadap Nilai perusahaan, 

dan kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap Nilai perusahaan. Kinerja 

mampu menjadi variabel intervening antara Disclosure atas 

management statemen, Intelectual Capital dan Corporate Social 

Responsibility terhadap Nilai perusahaan. 

Kata Kunci : kinerja keuangan, MSD, IC, CSR, Nilai Perusahaan 
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NTISARI 

 

Masalah utama yang terjadi adalah perkembangan ekonomi dan teknologi 

informasi di era globalisasi tentu akan membawa dampak terhadap perubahan 

pengelolaan bisnis dan penentuan strategi bersaing. Tantangan untuk merebut 

peluang pasar dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetiitf, menuntut 

perusahaan memenuhi kebutuhan pemegang kepentingan perusahaan dalam 

mempertahankan berlangsungnya perusahaan.  

Penelitian ini di dasarkan pada Legitimasi theory  di mana legistimasi 

dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada 

perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan  nilai perusahaan ke 

depan.  

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda, hal tersebut 

memotivasi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai MSD,IC,CSR 

terhadap nilai perusahaan, di sini peneliti menambahkan kinerja keuangan sebagai 

variabel intervening  di harapkan mampu memediasi hubungan antar variabel. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  perusahaan yang aktif pada 

bursa efek indonesia (BI) periode 2012-2016. Dengan metode purposive sampling 

selama 5 tahun jumlah sampel yang di  peroleh sebesar 69 perusahaan, maka 

secara pooled cross section akan berjumlah 69 x 5 = 345 data observasi. Teknik 

analisis pada penelitian ini menggunakan path analysis. 

Hasil pengujian menunjukan bahwa  Disclosure atas Management 

Statement berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sama halnya dengan 

Intelactual Capital yang berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dan 

Corporate Social Responsibility berpengaruh positifterhadap kinerja keuangan. 

Disclosure atas Management berpengaruh positif terhadap Nilai perusahaan, dan 

Intelactual Capital tidak berpengaruh terhadap Nilai perusahaan, sedangkan 

Corporate Social Responsibility berpengaruh positif  terhadap Nilai perusahaan, 
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dan kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap Nilai perusahaan. Kinerja 

mampu menjadi variabel intervening antara Disclosure atas management 

statemen, Intelectual Capital dan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai 

perusahaan. 
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