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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

 Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih
hati, padahal kamulah orang-prang yang paling tinggi (derajatnya ), jika
kamu orang-orang yang beriman.

 Jadikanlah kesabaran sebagai suatu motivasi dalam mengahadapi suatu
tantangan ,maka engakau akan mendapatkan apa yang diharapkan.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

 Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat

dan karunia-Nya

 Keluargaku tercinta yang selalu menjadi

penyemangatku

 Saudara, sahabat, danteman-temanku yang

selama ini telah berbagi kebersamaan

 Almamaterku
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ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh corporate

social responsibillity(CSR) dan intellectual capital (IC)terhadap kinerja

perusahaan.

Populasi penelitianini adalah perusahaanmanufaktur yang go publik di

Bursa Efek Indonesia.Sampel penelitian sebanyak 45 perusahaan manufaktur di

Bursa Efek Indonesia, diperoleh dengan teknik purposive sampling.

Metodeanalisis yang digunakanadalahregresi linier berganda.

Hasil perhitungan diperoleh bahwa ada pengaruh positif antara corporate

social responsibility terhadap kinerja perusahaan. Hasil lainnya menunjukkan

tidak ada pengaruh signifikan antara modal intelektual terhadap kinerja

perusahaan.

Kata Kunci : corporate social responsibility, intellectual capital dan kinerja
perusahaan
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ABSTRACT

This study aims to examine how much influence corporate social

responsibility (CSR) and intellectual capital (IC) on the performance of the

company.

The population of this research is manufacturing companies that go public

in Indonesia Stock Exchange. Samples are 45 companies manufacturing in

Indonesia Stock Exchange, obtained by purposive sampling technique. The

analytical method used is multiple linear regression.

The calculation result shows that there is a positive influence between

corporate social responsibility and company performance. Other results showed

no significant effect of intellectual capital on firm performance.

Keywords: corporate social responsibility, intellectual capital and corporate
performance
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INTISARI

Di era ekonomi modern sekarang ini perusahaan tidak hanya di tuntut

untuk meningkatkan laba atau keuntungan akan tetapi perusahaan juga harus

memperhatikan pihak stakeholder, sehingga perusahan dapat menyelaraskan

hubungan antara perusahaan dan stakeholder dengan mengembangkan tanggung

jawab social atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Intellectual Capital (IC)memainkan peranan yang sangat penting dalam

mempertahankan nilai kompetitif dan penciptaan nilai bagi perusahaan. Laporan

perusahaan menjadi lebih baik karena adanya Intellectual Capital (IC) yang

memberikan aturan atau kewajiban untuk karyawan, hal ini memberikan

kontribusi yang baik untuk penciptaan nilai bagi perusahaan.

Mendasarkan pada penelitian terdahulu terdapat hasil yang beragam atau

research gap maka penulis akan menguji kembali pengaruh corporate social

responsibility (csr) dan intellectual capital (ic) terhadap kinerja perusahaan.

Sampel penelitian sebanyak 45 perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia,

dimana metode yang digunakan adalah purposive sampling yaitu suatu metode

pengambilan sampel dengan cara menetapkan kriteria-kriteria tertentu

Berdasar pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan

bahwa : 1). Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif terhadap

Kinerja Perusahaan . 2). Intellectual Capital (IC) berpengaruh positif terhadap

Kinerja Perusahaan.
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala

limpahan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayahNya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH CORPORATE SOCIAL

RESPONSIBILITY (CSR)DAN INTELLECTUAL CAPITAL (IC) TERHADAP

KINERJA PERUSAHAAN”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan

Program Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Penulis

menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik

dari segi teknis maupun dari segi ilmiahnya yang semua itu disebabkan dari

keterbatasan kemampuan dan pengetahuan Penulis. Oleh karena itu Penulis

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak

sehingga dapat dijadikan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan

kemampuan dan pengetahuan Penulis agar bisa menjadi lebih baik.

Skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT pencipta dan pemilik alam semesta beserta isinya

2. IbuHj. Olivia F, SE.,MSi., PhD. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bp. RustamHanafi, SE., MSc. Akt. selaku Ketua Program Studi Akuntansi



x

4. BapakDr. H. Kiryanto, SE.,M.Si.Akt. selaku dosen pembimbing yang

memberikan arahan,bimbingan serta motivasi sehinnga skripsi ini dapat

terselesaikan.

5. Bapak/Ibu penguji yang sudah memberikan kritik dan saran terhadap

perbaikan skripsiini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

7. Kedua orangtuaku tercinta, dan semua keluargaku tersayang yang telah

memberikan do’a, dukungan dan semangantnya.

8. Sahabat-sahabatku yang selalu setia memberikan support, semangat, dan

meluangkan waktu untuk berbagi cerita suka maupun duka sehinnga

terselesaikannya skripsi ini.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dari awal

hingga akhir ,yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga semua bantuan, bimbingan dan semangat yang telah diberikan

kepada Penulis tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, dengan

segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

ilmu pengetahuan serta pembaca pada umumnya

Semarang, Agustus2016

Penulis


