
1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

 Dalam perkembangan akuntansi, yang berkembang pesat setelah terjadi 

revolusi industri menyebabkan pelaporan akuntansi lebih banyak digunakan 

sebagai akibat alat pertanggungjawaban berpihak kepada pemihak modal 

mengakibatkan operusahaan secara langsung melakukan eksploitasi sumber-

sumber alam dan masyarakat (social) secara tidak terkendali yang mengakibatkan 

kerusakan lingkungan alam dan akhirnya menganggu kehidupan lingkungan sekitar 

termasuk manusia.  

 Di era Globalisasi, keberlangsungan perusahaan menjadi hal yang sangat 

penting untuk diperhatikan sebagai cara perusahaan tersebut dapat meningkatkan 

laba untuk berkelanjutan. Perdangangan bebas menimbulkan persaingan bisnis 

yang semakin ketat dan mendorong setiap perusahaan mengejar keuntungan 

sebesar-besarnya tanpa memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya hal ini yang 

menyebabkan tidak ada keseimbangan antara perusahaan, karyawan , lingkungan, 

dan ekosistem yang merupakan suatu kesatuan pendukung eksistensi perusahaan 

dapat merusak keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Oleh sebab itu diperlukan 

adanya tanggung jawab sosial oleh perusahaan untuk menjaga kesatuan tersebut. 

Dan juga sebagai citra baik perusahaan. 

 Satu tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk memaksimalkan 

nilai perusahaan tersebut yang dapat dicerminkan dari harga sahamnya. Setiap 

Perusahaan tentunya menginginkan nilai perusahaan yang tinggi sebab hal tersebut 
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juga secara tidak langsung menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga 

tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kemakmuran bagi para 

pemegang saham, sehingga para pemegang saham akan menginvestasikan 

modalnya kepada perusahaan tersebut (Haruman, 2008) 

 Informasi merupakan kebutuhan sangat mendasar bagi para investor 

maupun calon investor dalam mengambil keputusan. Dibutuhkan informasi yang 

lengkap, akurat serta tepat waktu yang akan dapat mendukung investor dalam 

mengambil keputusan secarta rasional sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan 

diharapkan. Perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi 

tersebut akan meningkatkan harga saham perusahaan tersebut. Informasi yang 

diungkapkan oleh perusahaan adalah Good Corporate Governance ( GCG), 

Corportae Social Responsibilty (CSR), dan lain-lain. 

 Jadi dalam kompleks kecil dapat dinyatakan bahwa penerapan GCG akan 

dapat mempengaruhi tercapainya nilai perusahaan. Perusahaan tentunya harus 

dapat memastikan kepada para penanam modal bahwa dana yang mereka tanamkan 

untuk kegiatan pembiayaan, investasi, dan pertumbuhan perusahaan digunakan 

secara tepat dan seefisien mungkin agar dapat memastikan bahwa manajemen 

bertindak terbaik untuk kepentingan perusahaan juga keberlangsungan perusahaan. 

Penerapan GCG dapat didorong dari dua sisi yaitu etika dan peraturan. Dorongan 

dari etika (ethical driven ) datang dari kesadaran individu pelaku bisnis untuk 

menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, 

kepentingan stakeholder dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan 

sesaat bagi pihak tertentu. Sedangkan dorongan dari peraturan (regulatory driven) 
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“memaksa” perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku yaitu (pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia, 2006). 

Sehingga perusahaan harus mematuhi peraturan tersebut yang nanti dimana hal 

tersebut sebagai cara untuk manajamen yang baik dan keberlangsungan perusahaan. 

 Mekanisme corporate governane meliputi banyak hal, contohnya jumlah 

dewan komisaris,indepedensi dewan komisaris, ukuran dewan direksi,kepemilikan 

manajemen dan keberadaan komite audit. Dengan adanya salah satu mekanisme 

GCG ini diharapkan monitoring terhadap manajer perusahaan dapat lebih efektif 

sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. Jadi jika 

perusahaan menerapkan sistem GCG diharapkan kinerja tersebut akan dapat 

meningkat menjadi lebih baik, dengan meningkatknya kinerja perusahaan 

diharapkan juga dapat meningkatkan harga saham perusahaan sebagai indikator 

dari nilai perusahaan sehingga nilai perusahaan akan tercapai. 

Ada  empat  mekanisme  corporate governance yang sering dipakai dalam berbagai 

penelitian mengenai corporate governance yang bertujuan untuk mengurangi 

konflik keagenan, yaitu komite audit, komisaris independen, kepemilikan 

institusional, dan kepemilikan manajerial (Rachmawati dan Triatmoko, 2007) 

 Corporate Social Responsibilty (csr) juga merupakan salah satu 

informasi yang harus tercantum di dalam laporan tahunan perusahaan seperti yang 

diatur dalam UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial dan 

lingkungan yang mewajibkan perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. Dengan adanya dasar hukum yang kuat sehingga pengungkapan CSR 
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dalam laporan tahunan perusahaan yang semula hanya pengungkapan sukarela ( 

voluntary discosure) yang merupakan pengugkapan yang tidak diwajibkan 

peraturan tersebut berubah menjadi pengungkapan yang wajib (mandatory 

discloure). CSR menjadi wajib karena perusahaan tidak hanya berorientasi kepada 

pemilik modal (investor dan kreditur), tetapi juga kewajiban terhadap pihak lain 

yang berkepntingan, seperti konsumen, karyawan, masyarakat, pemerintah, 

supplier atau bahkan kompetitor. 

 Corporate social responsibility merupakan bentuk komitmen perusahaan 

untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama stakeholder terkait, 

terutama adalah masyarakat di sekeliling dimana perusahaan tersebut berada. 

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diterbitkan dan 

mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang atau terkait dengan bidang 

sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Undang-Undang tersebut (Pasal 66 ayat 2c) mewajibkan semua perseroan untuk 

melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan 

tahunan. Pelaporan tersebut merupakan pencerminan dari perlunya akuntabilitas 

perseroan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga para 

stakeholders dapat menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. Corporate social 

responsibility dalam undangundang tersebut (Pasal 1 ayat 3) dikenal dengan istilah 

tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diartikan sebagai komitmen perseroan 

untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi 

perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
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 Anwar et al. (2010) mengatakan bahwa pengungkapan CSR dalam 

Laporan Tahunan (annual report) memperkuat citra perusahaan dan menjadi 

sebagai salah satu pertimbangan yang diperhatikan investor maupun calon investor 

memilih tempat investasi karena mengangap bahwa perusahaan tersebut 

memeberikan citra (image)  kepada masyarakat bahwa perusahaan tidak lagi hanya 

mengejar profit semata tetapi sudah memperhatikan lingkungan dan masyarakat. 

Dengan melaksanakan CSR citra perusahaan akan semakin lebih baik sehingga 

loyalitas konsumen dalam waktu yang lama, maka penjualan perusahaan akan 

semakin membaik dan pada akhirnya dengan pelaksanaan CSR, diharapkan tingkat 

profitabilitas perusahaan juga meningkat (Satyo,2005). Oleh karena itu, CSR 

berpean penting dalam meningkatkan nilai perusahaan sebagai hasil dari 

peningkatan penjualan perusahaan dengan cara melakukan berbagai aktivitas sosial 

di lingkungan sekitarnya yang mana akan berdampak baik bagi citra perusahaan 

dan keberlangsunganya. 

 Berbagai penelitian yang terkait dengan pengaruh Good Corporate 

Governance dan Corporate Social Responsibilty terhadap Nilai Perusahaan 

menunjukan hasil yang beragam. Rachmawati dan Triatmoko (2007) mengatakan 

bahwa keberadaan komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan sedangkan kepemilikan institusional dan kepemilikan 

manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut sedikit 

bertentangan dengan Siallagan dan Mochfoedz (2006) yang mengatakan bahwa 

mekanisme corporate governance secara statistik berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rika Susanti (2010) yang 
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berjudul “Analisis Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan”, 

ditemukan hubungan yang positif dan tidak signifikan antara OWNS (ownership 

structure) dan nilai perusahaan. Nurlela dan Islauhudiin (2008) dalam penelitianya 

“Pengaruh CSR terhadap Nilai perusahaan dengan Variabel Moderating” pada 

perusahaan-perusahaan sektor non finansial pada tahun 2005 yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta Menunjukan hasil bahwa CSR, prosentase kepemilikan 

manajemen, serta interaksi antara CSR dengan Persentase kepemilikan manajemen 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur sebagai obyek penletian 

dikarenakan perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang menjual 

produknya yang dimulai dengan proses produksi yang tidak terputus mulai dari 

pembelian bahan bahan baku,proses pengolahan bahan hingga menjadi barang jadi. 

Dimana hal ini dilakukan sendiri oleh perusahaan tersebut sehingga membutuhkan 

sumber dana yang akan digunakan pada aset tetap perusahaan. Perusahaan 

manufaktur lebih membutuhkan sumber dana jangka panjang untuk membiayai 

operasi perusahaan mereka, salah satunya dengan invesatasi saham oleh para 

investor, sehingga dapat mempengaruhi nilai perusahaan (Herawaty,2008). 

 Dari uraian diatas dapat dilihat banyaknya pendapat dari berbagai 

penelitian yang terkait dengan nilai perusahaan maka penulis tertarik untuk meneliti 

pengaruh corporate governance  terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan 

penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai populasi dalam penelitian, 

dengan begitu hasil penelitian ini diharapkan semakin akurat dan memberikan 
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informasi yang komplit dalam mempengaruhi nilai perusahaannya. Periode yang 

digunakan pun berbeda dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2011 sampai dengan 

tahun 2014. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

dituangkan dalam proposal yang berjudul”Pengaruh Corporate Governance 

dan Corporate Social Responsibilty Terhadap Nilai Perusahaan”. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang dirumuskan penulis dalam penelitian ini adalah. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah GCG yang di proksikan dengan kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen,  

berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di BEI ? 

2. Apakah pengungkapan Corporate Social Responsibilty berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji pengaruh empiris GCG yang di proksikan dengan 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial,komite audit, 

komisaris independen terhadap nilai perusahaan 

2. Untuk menguji pengaruh empiris Corporate Social Responsibilty 

terhadap nilai perusahaan 
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D. Kegunaan Penelitian 

 Melalui penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat mencapai 

tujuan yang diinginkan serta dapat diperoleh beberapa kegunaan baik secara 

teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut : 

1. Kegunaan teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi untuk 

penelitian selanjutnya yang membahas mengenai pengaruh mekanisme 

Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibilty 

terhadap Nilai Perusahaan. 

b. Dapat memperkaya literatur dan referensi yang dapat dijadikan acuan 

dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Good 

Corporate Governance dalam perusahaan. 

2. Kegunaan praktis. 

a. Bagi perusahaan, dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang 

pentingnya pengungkapan informasi Nilai Perusahaan serta hubungan 

Tata Kelola Perusahaan dengan penggunaan standar akuntansi yang 

digunakan oleh perusahaan. 

b. Bagi investor, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan 

pengambilan keputusan tentang investasi yang akan dilakukan dengan 

memperhatikan standar yang berlaku. 
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E. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain 

1. Peneliti ini hanya menggunakan proksi kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, komite audit, dan komisaris independen dari 

Good Corparate Governance dan corporate social responsibilty.sehingga 

komite audit dan komisaris independen berdasarkan komite nasional 

kebijakan governance (KNKG) sedangkan kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional berdasarkan dengan teori agency untuk 

meningkatkan pengawasan dari struktur pemilik dan CSR menggunakan 

GRI(Global Reporting Initiative) 

2. Peneliti hanya berfokus kepada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2014-2015 

 


