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BAB II  

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Peneliti (Tahun) Judul Alat Analisis Hasil 

Ira Agustine 

(2014) 

“Pengaruh 

Corporate Social 

Responsibility 

Terhadap Nilai 

Perusahaan” 

regresi 

linear berganda 

CSR tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Prosentase 

kepemilikan manajemen 

dan profitabilitas secara 

parsial berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

Prosentase kepemilikan 

manajemen dan 

profitabilitas sebagai 

variabel moderating 

mampu mempengaruhi 

hubungan CSR dengan nilai 

perusahaan. Secara 

serempak CSR, prosentase 

kepemilikan 

manajemen,profitabilitas, 

interaksi antara CSR dan 

prosentasekepemilikan 

manajemen, dan interaksi 

antara CSR dan 

profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan 
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WARDOYO 

DAN 

VERONICA 

(2013) 

“PENGARUH 

GOOD 

CORPORATE 

GOVERNANCE, 

CORPORATE 

SOCIAL 

RESPONSIBILITY 

&KINERJA 

KEUANGAN 

TERHADAP 

NILAI 

PERUSAHAAN” 

Analisis korelasi, 

determinasi, uji t, 

uji f, dan regresi 

linier berganda 

ukuran dewan direksi, ROA 

dan ROE memiliki 

pengaruh secara signifikan 

terhadap nilai perusahaan, 

sedangkan ukuran dewan 

komisaris, independensi 

dewan 

komisaris, jumlah anggota 

komite audit dan CSR tidak 

memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

Pertiwi (2012) “PENGARUH 

KINERJA 

KEUANGAN, 

GOOD 

CORPORATE 

GOVERNANCE 

TERHADAP 

NILAI 

PERUSAHAAN 

FOOD AND 

BEVERAGE” 

uji t, uji f, dan 

regresi linier 

berganda 

kinerja keuangan 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, sedangkan 

Good Corporate 

Governance bukanlah 

variabel yang memoderasi 

hubungan kinerja 

keuangan dengan nilai 

perusahaan. 

Aggarwal, 

Schloetzer (2016) 

“Do corporate 

governance 

mandates impact 

long-term firm 

value 

and governance 

culture?” 

Regresi linier 

berganda 

Our results suggest 

that governance mandates 

can tighten, but not 

eliminate, the value gap 

between poorly and well 

governed firms, and that 

firms affected by the shock 

continue to have less 

shareholder friendly 

governance cultures long 

after regulatory 

intervention. 
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Nurhayati dan 

Medyawati 

(2012) 

Analisis pengaruh 

Kinerja Keuangan, 

Good Corporate 

Governance dan 

Corporate Social 

Responsibilty 

terhadap Nilai 

Perusahaan yang 

terdaftar dalam 

LQ45 Pada Tahun 

2009-2011 

Analisis Linier 

Berganda 

uji parsial (T-test) tahun 

2009, 2010, dan 2011 

menunjukkan bahwa ROE 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan 

dan hasil penelitian 

yang diperoleh dari uji 

parsial (T-test) 

menunjukkan bahwa GCG 

dan CSR tidak mempunyai 

pengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Hasil penelitian dengan 

analisis linier berganda 

dariuji serentak bersama-

sama (F-test) tahun 2009, 

2010, dan 2011 

menunjukkan bahwa 

variabel independen 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan 

Retno dan 

Priantinah(2012) 

“PENGARUH 

GOOD 

CORPORATE 

GOVERNANCE 

DAN 

PENGUNGKAPAN 

CORPORATE 

SOCIAL 

RESPONSIBILTY 

TERHADAP 

NILAI 

PERUSAHAAN ( 

STUDI EMPIRIS 

PADA 

PERUSAHAAN 

YANG 

TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK 

INDONESIA 

PERIODE 2007-

2010) 

ANALISIS 

REGRESI 

LINIER 

BERGANDA, 

UJI Statistik t, 

Uji F 

Hasil Penelitian 

menunjukkan GCG 

berpengaruh positif 

terhadap Nilai Perusahaan 

dengan Variabel Kontrol 

Size dan Leverage pada 

perusahaan yang terdaftar di 

BEI periode 2007-2010) 2. 

Pengungkapan CSR 

berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan dengan 

Variabel Kontrol Size, Jenis 

Industri, Profitabilitas, dan 

Leverage pada perusahaan 

yang terdaftar di BEI 

periode 2007-2010 3. GCG 

dan pengungkapan CSR 

berpengaruh positif 

terhadap Nilai Perusahaan 

pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI periode 

2007-2010. 
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Latifah (2015) “PENGARUH CSR 

BERDASAR ISO 

26000 TERHADAP 

NILAI 

PERUSAHAAN 

DENGAN 

KARAKTERISTIK 

PERUSAHAAN 

SEBAGAI 

VARIABEL 

MODERATING” 

Regresi Linier 

Berganda  

Tidak ada pengaruh antara 

ISO 26000, karakteristik 

perusahaan terhadap nilai 

perusahaan. Namun ISO 

26000 yang dimoderasi 

oleh karakteristik 

perusahaan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

 

 Dari beberapa contoh hasil penelitian di atas, maka dapat digambarkan 

beberapa perbedaannya. Dalam variabel independen bahwa dalam penelitian Nilai 

Perusahaan ini difokuskan penlitian pada pengaruh GCG dan CSR terhadap Nilai 

perusahaan. Pada jurnal ini kajian lebih difokuskan untuk menjelaskan secara 

deskriptif dan juga pengukuran dalam penelitan ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya terkait variabel indenpenden yaitu dalam pemilihan proxy Good 

Corporate Governance dan juga menggunakan GRI 4 yang merupakan aturan 

pengungkapan Corporate Social Responsibilty (CSR).  

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Teori Agensi 

(Jensen & Meckling 1976)menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori 

agensi (agency theory) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (nexus of 

contract) antara pemilik sumber daya ekonomis (principal) dan manajer (agent) 

yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Adanya 
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perbedaan kepentingan antara agent dan principal dapat mendorong timbulnya 

konflik yang dapat merugikan kedua belah pihak. Dalam hal tersebut, manajer 

sebagai agent yang memegang kuasa dari principal biasanya cenderung melakukan 

perilaku yang tidak seharusnya (dysfunctional behavior). Hal ini dilakukan karena 

adanya asimetri informasi dalam penyajian laporan keuangan. 

Scott (2009) menyatakan bahwa apabila beberapa pihak yang terkait dalam 

transaksi bisnis lebih memiliki informasi dibandingkan pihak lainnya, maka kondisi 

tersebut dikatakan sebagai asimetri informasi (information asymmetry). Menurut 

Brigham & Houston (2006: 26-31) para manajer diberi kekuasaaan oleh pemilik 

perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, dimana hal ini 

menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan 

(agency theory). Hubungan keagenan (agency 

relationship) terjadi ketika satu atau lebih individu, yang disebut sebagai prinsipal 

menyewa individu atau organisasi lain, yang disebut sebagai agen, untuk 

melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat 

keputusan kepada agen tersebut. 

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori 

keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan 

kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah 

mereka investasikan. Corporate governance berkaitan dengan bagaimana para 

investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin 

bahwa manajer tidak akan mencuri atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek 

yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana yang telah ditanamkan oleh 
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investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer 

(Shlefier & Vishny 1997) Dengan kata lain corporate governance diharapkan dapat 

berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (agency cost). 

2. Teori Stakeholder 

 Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 

1970an, yang secara umum dikenal dengan stakeholder theory artinya sebagai 

kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, 

pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta 

komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara 

berkelanjutan. Stakeholder theory dimulai dengan asumsi bahwa nilai (value) 

secara eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha. 

 Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 

hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi 

stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan 

tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).  

Tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya melampaui tindakan 

memaksimalkan laba untuk kepentingan pemegang saham (stakeholder), namun 

lebih luas lagi bahwa kesejahteraan yang dapat diciptakan oleh perusahaan 

sebetulnya tidak terbatas kepada kepentingan pemegang saham, 12 tetapi juga 

untuk kepentingan stakeholder, yaitu semua pihak yang mempunyai keterkaitan 

atau klaim terhadap perusahaan (Untung, 2008 dalam Waryanti, 2009). Mereka 
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adalah pemasok, pelanggan, pemerintah, masyarakat lokal, investor, karyawan, 

kelompok politik, dan asosiasi perdagangan. Seperti halnya pemegang saham yang 

mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan, stakeholder juga mempunyai hak terhadap perusahaan (Waryanti 

2009). 

3. Kepemilikan 

 Teori kepemilikan terdapat kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional. Kepemilikan manajerial merupakan suatu kepemilikan saham oleh 

manajemen perusahaan itu sendiri yang dapat diukur dengan persentase jumlah 

saham yang dimiliki manajerial dari keseluruhan persentase saham perusahaan 

yang ada, sedangkan kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh 

institusi tertentu seperti pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, 

institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan kepemilikan institusional dimana institusional 

dapat dijadikan sebagai pengendali atau pengawasan terhadap kinerja manajemen 

untuk tidak melakukan nilai perusahaan.  

4. Nilai Perusahaan 

            Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi 

akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham (Bringham 

Gapensi,1996), Semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab 

dengan nilai yang tinggi menunjukan kemakmuran pemegang saham juga 

tinggi. Nilai perusahaan didefinisikan sebagai persepsi investor terhadap tingkat 
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keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya yang tercermin pada 

harga saham. Tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

            Salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam menilai nilai perusahaan 

adalah dengan menggunakan Tobin’s Q. Rasio ini dikembangkan oleh Profesor 

(Tobin 1969). Rasio ini merupakan konsep yang berharga karena menunjukkan 

estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar 

investasi inkremental. Jika rasio-Q diatas satu, ini menunjukkan bahwa investasi 

dalam aktiva menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada 

pengeluaran investasi, hal ini akan merangsang investasi baru. Jika rasio-Q dibawah 

satu, investasi dalam aktiva tidaklah menarik. Jadi rasio-Q merupakan ukuran yang 

lebih teliti tentang seberapa efektif manajemen memanfaatkan sumber-sumber daya 

ekonomi dalam kekuasaannya. 

5. Good Corporate Governance (GCG) 

 Corporate governance dapat didefinisikan, namun pada umumnya 

mempunyai maksud dan pengertian yang sama, corporate governance diartikan 

sebagai “ seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, 

pengurus (pengelola) perusahan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para 

pemegang kepentingan intern dan ekstern lainya yangberkaitan dengan hak-hak dan 

kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur 

mengendalikan perusahaan.”( FCGI, 2002 ) 

 (Shlefier & Vishny 1997) mengemukakan bahwa corporate 

governance merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk 
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memastikan bahwa supplier keuangan atau pemilik modal perusahaan 

memperoleh pengembalian atau return dari kegiatan yang dijalankan oleh 

manajer, atau dengan kata lain bagaimana supplier keuangan perusahaan 

melakukan pengendalian terhadap manajer. Sulistyanto (2008) mengemukakan 

bahwa good corporate governance  atau tata kelola perusahaan yang baik dapat 

didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk 

menciptakan nilai tambah bagi setiap stakeholders.  

KNKG (2006) menjelaskan setiap perusahaan harus memastikan bahwa 

asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. 

Asas GCG yaitu (1) Transparansi yaitu perusahaan harus menyediakan informasi 

yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh 

pemangku kepentingan, (2) Akuntabilitas, perusahaan harus dapat 

mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, (3) 

Responsibilitas artinya perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-

undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan 

lingkungan,(4) Independensi, perusahaan harus dikelola secara independen 

sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi,(5) 

Kewajaran dan Kesetaraan, perusahaan harus senantiasa memperhatikan 

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.  

 Mekanisme Good Corporate Governance, ditandai dengan adanya 

kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit(Guna & 

Herawaty 2010) (Guna & Herawaty 2010). Pertama , memperbesar kepemilikan 

saham perusahaan oleh manajemen (managerial ownership) (Jensen & Meckling 
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1976), sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat 

disejajarkan dengan kepentingan manajer. Mekanisme corporate 

governance memiliki kemampuan dalam kaitannya menghasilkan suatu laporan 

keuangan yang memiliki kandungan informasi laba (Boediono 2005). Untuk 

membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif dalam suatu 

perusahaan ada dua pihak yang diperlukan, yaitu Komite audit dan komisaris 

independen (Sulistyanto, 2008). 

 Forum for  Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) 

merumuskan tujuan dari corporate governance adalah untuk menciptakan nilai 

tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Corporate 

governance mengandung empat unsur penting yaitu keadilan, transparansi, 

pertanggungjawaban, dan akuntabilitas, diharapkan dapat menjadi suatu jalan 

dalam mengurangi konflik keagenan. Dengan adanya tata kelola yang baik oleh 

perusahaan diharapkan akan memberikan nilai perusahaan yang baik oleh investor. 

a. Komite audit 

Komite audit menurut Kep. 29/PM/2004 merupakan komite yang dibentuk oleh 

dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. 

Komite audit yang dibentuk oleh suatu perusahaan berfungsi untuk memberikan 

pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan 

keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Jumlah komite audit juga diatur 

dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia (2006) yaitu 

disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan 
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efektifitas dalam pengambilan keputusan. Sedangkan jumlah yang diatur dalam 

surat edaran ketua BAPEPAM no. SE – 03/PM/2000 adalah sekurang-kurangnya 3 

(tiga) orang. Peraturan BAPEPAM –LK menyatakan bahwa komite audit 

bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Terdiri dari ketua komite audit dan 

anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota 

komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen 

perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua. 

b. Komisaris Independen  

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi 

dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham 

pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-

mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Bagian II.1 dari pedoman 

tersebut menyebutkan bahwa pada prinsipnya, komisaris bertanggung jawab dan 

berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, serta memberikan 

nasihat kepada direksi, jika diperlukan. Untuk membantu komisaris dalam 

menjalankan tugasnya, berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, maka seorang 

komisaris dapat meminta nasihat dari pihak ketiga dan atau membentuk komite 

khusus.  

 Keberadaan komisaris independen diatur dalam peraturan BAPEPAM 

No: KEP – 315/BEJ/06 – 2000, yang menyatakan bahwa setiap perusahaan publik 

wajib memiliki komisaris Independen untuk menciptakan tata kelola perusahaan 

yang baik. Komisaris independen berjumlah sebanding dengan jumlah saham yang 
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dimiliki oleh pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris 

independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris.Pentingnya 

komisaris independen adalah untuk mengurangi tindakan manajemen melakukan 

manajemen laba, sesuai tugas umum dewan komisaris yang melakukan pengawasan 

terhadap kualitas informasi yang terdapat pada laporan. 

6. Corporate Social Responsibility (CSR) 

 CSR atau pertanggungjawaban sosial perusahaan didefiniskan sebagai 

aksi yang muncul sebagai lanjutan dari tindakan sosial, di luar kepentingan 

perusahaan dan yang diwajibkan oleh hukum (McWilliams et al. 2006). CSR 

merupakan suatu pengembangan konsep yang dikemukan oleh John Elkingkton 

pada tahun  1997 (Elkington 1997), yaiutu “ The Triple Bottom Line”. Dalam 

konsep tersebut dinyatakan bahwa agar perusahaan dapat mempertahankan 

keberlangsungannya maka perlu memperhatikan 3P, yaitu tidak hanya Profit, 

namun juga mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat (people) serta ikut 

aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan ( planet ).  

Berdasarkan indikator kinerja GRI, yang dikutip dari  

www.globalreporting.org pengungkapan CSR terdiri dari tiga indikator kinerja 

yaitu indikator kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pada indikator kinerja 

sosial, dikategorikan lebih lanjut ke dalam tiga kategori yaitu hak asasi  manusia,  

masyarakat, dan tanggung jawab produk. Sehingga total ada enam indikator.  

Indikator kinerja menghasilkan perbandingan informasi mengenai kinerja   

organisasi. 

http://www.globalreporting.org/
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dalam hal ekonomi, lingkungan, dan sosial. Organisasi didorong untuk 

mengikuti struktur ini dalam mengkompilasi laporan mereka, namun demikian 

format lainnya tetap dapat dipilih. Berikut ini penjelasan ke enam indikator 

menurut Lako (2011:68), yaitu: 

1. Indikator kinerja ekonomi 

Keprihatinan dimensi ekonomis keberlanjutan yang terjadi akibat 

dampak organisasi terhadap kondisi perekonomian para 

pemegang kepentingan di tigkat system ekonomi local, national 

dan global. 

2. Indikator kinerja lingkungan 

Dimensi lingkungan dari keberlanjutan yang mempengaruhi 

dampak organisasi terhadap system alami hidup dan tidak hidup, 

termasuk ekosistem tanah, air dan udara. Indikator lingkungan 

meliputi kinerja yang berhubungan dengan input, 

keanekaragaman hayati, dan kepatuhan lingkungan. 

3. Indikator sosial 

Indicator social GRI menunjukan aspek kinerja penting yang 

berhubungan dengan ketenagakerjaan, hak asasi manusia, 

masyarakat dan tanggung jawab produk. 

4. Indikator hak asasi manusia 

Indikator ini meliputi pelatihan mengenai hak asasi manusia bagi 

karyawan dan aparat keamanan, sebagaimana juga bagi 

nondiskrimasi, kebebsan berserikat dan tenaga kerja anak. 



23 
 

5. Indikator masyarakat 

Indicator kinerja masyarakat memperhatikan dampak organisasi 

terhadap masyarakat dimana mereka beroperasi. 

6. Indikator tanggung jawab produk 

Membahas aspek produksi dari oranisasi pelopor dan serta jasa 

yang diberikan yang memperngaruhi pelanggan, terutama 

kesehatan dan keselamatan, pemasaran dan privasi. 

Berikut ini adalah 79 item pengungkapan CSR berdasarkan Global 

Reporting Initiative Version 4.0 yang dikutip dari www.globalreporting.org 

Tabel 2.1 

Konsep Pelaporan CSR berdasarkan Global 

Reporting Initiative 

Indikator Kinerja Ekonomi 
Aspek kinerja ekonomi 

• EC1 Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, meliputi 

pendapatan, biaya operasi, imbal jasa karyawan, donasi, dan investasi 

komunitas lainnya,laba ditahan, dan pembayaran kepada penyandang 

dana serta pemerintah. 

• EC2 Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta 

peluangnya bagi aktivitas organisasi. 

• EC3 Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti. 

• EC4 Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah 

 

Aspek kehadiran pasar 

• EC5 Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah 

minimum setempat pada lokasi operasi yang signifikan. 

• EC6 Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal 

pada lokasi operasi yang signifikan. 

• EC7 Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen 

senior local yang dipekerjakan pada lokasi operasi yang signifikan. 

 

http://www.globalreporting.org/
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Aspek dampak tidak langsung 

• EC8 Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa 

yang diberikan untuk kepentingan publik secara komersial, natura, atau 

pro bono. 

• EC9 Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang 

signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya.  

 

Indikator Kinerja Lingkungan 

Aspek Material 

• EN1 Penggunaan Bahan; diperinci berdasarkan berat atau volume 

• EN2 Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang  

 

Energi 

• EN3 Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya Energi Primer 

• EN4 Pemakaian Energi Tidak Langsung berdasarkan Sumber Primer 

• EN5 Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan Efisiensi 

• EN6 Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi 

efisien atau energi yang dapat diperbarui, serta pengurangan persyaratan 

kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut. 

• EN7 Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan 

pengurangan yang dicapai  

 

Air 

• EN8 Total pengambilan air per sumber 

• EN9 Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan 

air 

• EN10 Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan 

didaur ulang  

 

Biodiversitas (Keanekaragaman Hayati) 

• EN11 Lokasi dan Ukuran Tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh 

organisasi pelapor yang berlokasi di dalam, atau yang berdekatan 

dengan daerah yang diproteksi (dilindungi?) atau daerah-daerah yang 

memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang 

diproteksi 

• EN12 Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh 

aktivitas, produk, dan jasa organisasi pelapor terhadap keanekaragaman 

hayati di daerah yang diproteksi (dilindungi) dan di daerah yang 

memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang 

diproteksi (dilindungi) 

• EN13 Perlindungan dan Pemulihan Habitat 

• EN14 Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola 

dampak terhadap keanekaragaman hayati 
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• EN15 Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk 

dalam Daftar Merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang masuk 

dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-daerah yang 

terkena dampak operasi  

Emisi, Efluen dan Limbah 

• EN16 Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun 

tidak langsung dirinci berdasarkan berat 

• EN17 Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci 

berdasarkan berat 

• EN18 Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan 

pencapaiannya 

• EN19 Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon (ozone-depleting 

substances/ODS) diperinci berdasarkan berat 

• EN20 NOx, SOx dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci 

berdasarkan jenis dan berat 

• EN21 Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan 

• EN22 Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan 

• EN23 Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan  

• EN24 Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah yang 

dianggap berbahaya menurut Lampiran Konvensi Basel I,II, III dan 

VIII, dan persentase limbah yang diangkut secara internasional. 

• EN25 Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati 

badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh 

pembuangan dan limpasan air organisasi pelapor.  

 

Produk dan Jasa 

• EN26 Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa 

dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut. 

• EN27 Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik 

menurut kategori.  

 

Kepatuhan 

• EN28 Nilai Moneter Denda yang signifikan dan jumlah sanksi 

nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan 

Transportasi 

• EN29 Dampak lingkungan yang signifikan akibatpemindahan produk 

dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi 

perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan.  

 

 

Keseluruhan 

• EN30 Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan 

menurut jenis.  
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Ketenagakerjaan 

Aspek Pekerjaan 

• LA1 Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, 

dan wilayah. 

• LA2 Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, 

jenis kelamin, dan wilayah. 

• LA3 Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang 

tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut 

kegiatan pokoknya 

 

Aspek: Tenaga kerja / Hubungan Manajemen 

• LA4 Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar 

kolektif tersebut. 

• LA5 Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, 

termasuk apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut.  

 

Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Jabatan 

• LA6 Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam 

panitia Kesehatan dan Keselamatan antara manajemen dan pekerja yang 

membantu memantau dan memberi nasihat untuk program keselamatan 

dan kesehatan jabatan. 

• LA7 Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang 

hilang, dan ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena pekerjaan 

menurut wilayah. 

• LA8 Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/bimbingan, 

pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu para 

karyawan, anggota keluarga dan anggota masyarakat, mengenai 

penyakit berat/berbahaya. 

• LA9 Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam 

perjanjian resmi dengan serikat karyawan.  

 

Aspek: Pelatihan dan Pendidikan 

• LA10 Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut 

kategori/kelompok karyawan. 

• LA11 Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran 

sepanjang hayat yang menujang kelangsungan pekerjaan karyawan dan 

membantu mereka dalam mengatur akhir karier. 

• LA12 Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan 

pengembangan karier secara teratur 

 

Aspek: Keberagaman dan Kesempatan Setara 

• LA13 Komposisi badan pengelola/penguasa danperincian karyawan tiap 

kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan 

kelompok minoritas, dan keanekaragaman indikator lain. 
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• LA14 Perbandingan/rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut 

kelompok/kategori karyawan.  

Hak Asasi Manusia 

Aspek : Praktek Investasi dan Pengadaan 

• HR1 Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat 

klausul HAM atau telah menjalani proses skrining/ filtrasi terkait 

dengan aspek hak asasi manusia. 

• HR2 Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah 

menjalani proses skrining/ filtrasi atas aspek HAM 

• HR3 Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal mengenai 

kebijakan dan serta prosedur terkait dengan aspek HAM yang relevan 

dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang telah 

menjalani pelatihan 

 

Aspek: Nondiskriminasi 

• HR4 Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang 

diambil/dilakukan.  

 

Aspek: Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama Berkumpul 

• HR5 Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang diteridentifikasi 

dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil 

untuk mendukung hak-hak tersebut.  

 

Aspek: Pekerja Anak 

• HR6 Kegiatan yang identifikasi mengandung risiko yang signifikan 

dapatmenimbulkan terjadinya kasus pekerja anak, dan langkah-langkah 

yang diambil untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak.  

 

Aspek: Kerja Paksa dan Kerja Wajib 

• HR7 Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan 

dapat menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib, dan langkah-

langkah yang telah diambil untuk mendukung upaya penghapusan kerja 

paksa atau kerja wajib. 

 

Aspek: Praktek/Tindakan Pengamanan 

• HR8 Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal 

kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang 

relevan dengan kegiatan organisas 

 

Aspek: Hak Penduduk Asli 

• HR9 Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli 

dan langkahlangkah yang diambil.  

 

Masyarakat 
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Aspek: Komunitas 

• S01 Sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan setiap program dan 

praktek yangdilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi 

terhadap masyarakat, baik pada saat memulai, pada saat beroperasi, dan 

pada saat mengakhiri.  

 

Aspek: Korupsi 

• S02 Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap 

korupsi. 

• S03 Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur 

antikorupsi. 

• S04 Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi. 

Aspek: Kebijakan Publik 

• S05 Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi 

dan pembuatan kebijakan publik. 

• S06 Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi, 

dan institusi terkait berdasarkan negara di mana perusahaan beroperasi 

 

Aspek: Kelakuan Tidak Bersaing 

• S07 Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan 

antipersaingan, anti-trust, danpraktek monopoli serta sanksinya.  

 

Aspek: Kepatuhan 

• S08 Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter 

untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan.  

 

Tanggung Jawab Produk 

Aspek: Kesehatan dan Keamanan Pelanggan 

• PR1 Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa yang 

menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan, dan 

persentase dari kategori produk dan jasa yang penting yang harus 

mengikuti prosedur tersebut 

• PR2 Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai 

dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur 

hidup, per produk.  

 

Aspek: Pemasangan Label bagi Produk dan Jasa 

• PR3 Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur 

dan persentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait dengan 

informasi yang dipersyaratkan tersebut. 

• PR4 Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai 

penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian label, per produk. 

• PR5 Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil 

survei yang mengukur kepuasaan pelanggan.  



29 
 

 

Aspek: Komunikasi Pemasaran 

• PR6 Programprogram untuk ketaatan pada hukum, standar dan 

voluntary codes yang terkait dengan komunikasi pemasaran, termasuk 

periklanan, promosi, dan sponsorship. 

• PR7 Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes sukarela 

mengenai komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan 

sponsorship, menurut produknya.  

 

Aspek: Keleluasaan Pribadi (privacy) Pelanggan 

• PR8 Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar mengenai 

pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan dan hilangnya data 

pelanggan  

 

Aspek: Kepatuhan 

• PR9 Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan 

mengenai pengadaan dan penggunaan produk dan jasa  

 

Sumber: Global Reporting Initiative Version 4 

C. Kerangka Pemikiran 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Good Corporate 

Governance dan Corporate Social Responsibilty terhadap Nilai Perusahaan. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Good corporate governance yang 

menggunakan proksi keberadaan komite audit,komisaris independen,kepemilikan 

institutional,kepemilikan manajerial dan Corporate social Responsibilty. 

Sedangkan variabel dependen adalah Nilai Perusahaan. 

Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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D. Pengembangan Hipotesis 

a. Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan 

 Kepemilikan institusional terkait fungsi monitoring memiliki 

kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen secara efektif sehingga dapat 

meningkatkan  manajamen agar menjalankan perusahaan dengan tepat. Persentase 

saham yang dimiliki institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan 

keuangan yang tidak menutup kemungkinan adanya akrualisasi sesuai kepentingan 

pihak manajemen. Investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk 

memonitor tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor individual. 

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan 

pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat 

mengawasi manajer untuk menjalankan perusahaanya. Persentase saham tertentu 

yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan 

keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan 

pihak manajemen  (Boediono 2005). 

Good Corporate 

Governance 

CSR 

Nilai Perusahaan 
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 Menurut (Lee & Park 2000) menyebutkan dua perbedaan pendapat 

mengenai investor institusional. Pendapat pertama mengenai investor institusional 

terfokus pada laba sekarang (current earnings). Hal ini dapat mempengaruhi 

keputusan investor institusional. Jika perubahan ini tidak dirasakan menguntungkan 

oleh investor, maka investor dapat melikuidasi sahamnya. Untuk menghindari 

tindakan likuidasi dari investor, manajer dapat melakukan  earnings management. 

Sedangkan pendapat kedua mengenai investor institusional lebih terfokus pada laba 

masa datang (future earnings). Shiller dan Pound (1989) dalam (Triatmoko & 

Rachmawati 2007), menjelaskan bahwa investor institusional menghabiskan lebih 

banyak waktu untuk melakukan analisis investasi dan mereka memiliki akses atas 

informasi yang terlalu mahal perolehannya bagi investor lain. Investor institusional 

akan melakukan monitoring secara efektif dan tidak akan mudah diperdaya dengan 

tindakan manipulasi yang dilakukan manajer.  

 Suranta dan Machfoedz (2003) dalam Rachmawati dan 

Triatmoko (2007) menyatakan bahwa nilai perusahaan (Tobin’s Q) dipengaruhi 

oleh kepemilikan manajerial, institusional dan ukuran dewan direksi. 

Mengacu pada hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1  : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

b. Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan 

 Kepemilikan manajemen sangat penting karena berkaitan dengan 

pengendalian dan pengelolaan kegiatan operasional perusahaan. 

Berdasarkan  sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan 
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oleh motivasi manajer perusahaan. Kepemilikan seorang manajer akan ikut 

menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi 

yang akan diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Secara umum dapat 

disimpulkan bahwa persentase kepemilikan manajemen cenderung mempengaruhi 

tindakan manajemen laba, sehingga nilai perusahaan akan meningkat. 

 (Siallagan & Machfoedz 2006) yang meneliti pengaruh kepemilikan 

manajerial terhadap kualitas laba yang diukur dengan  discretionary accrual dan 

nilai perusahaan yang diukur denganTobin’s Q, menyimpulkan dari  hasil 

pengujiannya bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh secara positif terhadap 

kualitas laba, sedangkan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai 

perusahaan adalah negatif.  

 Struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional) oleh beberapa peneliti dipercaya mampu mempengaruhi jalannya 

perusahan yang ada pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam 

mencapai tujuan perusahaan yaitu maksimalisasi nilai perusahaan. Hal ini 

disebabkan oleh karena adanya kontrol yang mereka miliki (Wahyudi & Pawestri 

2006). (Wahyudi & Pawestri 2006) juga mengatakan bahwa struktur kepemilikan 

manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan baik secara langsung maupun 

melalui keputusan pendanaan. 

Mengacu pada hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
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c. Keberadaan Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan 

Komite audit menurut Kep. 29/PM/2004 merupakan komite yang dibentuk 

oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. 

Komite audit yang dibentuk oleh suatu perusahaan berfungsi untuk memberikan 

pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan 

keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Selain itu, keberadaan komite audit 

juga berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak 

manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Penelitian Xie, Davidson dan 

Dadalt  (2003) dalam Rachmawati dan Triatmoko (2007), menguji efektifitas 

komite audit dalam mengurangi manajemen laba yang  dilakukan oleh pihak 

manajemen. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa komite  audit yang berasal 

dari luar mampu melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan 

manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen.  

            Penelitian (Siallagan & Machfoedz 2006) menyatakan bahwa 

mekanisme corporate (komite audit) secara statistik berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini memberi bukti bahwa keberadaan komite audit dapat 

meningkatkan efektifitas kinerja perusahaan. 

Mengacu pada hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Keberadaan komite audit mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. 

d. Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan 

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi 

dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham 
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pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-

mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance 2006). 

Keberadaan komisaris independen diatur dalam peraturan BAPEPAM No: KEP – 

315/BEJ/06 – 2000 yang disempurnakan dengan surat keputusan No: KEP – 

339/BEJ/07 – 2001, yang menyatakan bahwa setiap perusahaan publik wajib 

memiliki komisaris independen untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang 

baik. 

 Proporsi dewan komisaris dapat mempengaruhi manajemen dalam 

penyusunan laporan keuangan melalui perannya dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan sehingga dapat memperoleh laporan laba rugi berkualitas (Boediono 

2005). Karakteristik dewan komisaris secara umum dan khususnya komposisi 

dewan dapat menjadi suatu mekanisme yang menentukan tindakan manajemen 

laba. Melalui peranan dewan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap 

operasional perusahaan oleh pihak manajemen, komposisi dewan komisaris dapat 

memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan 

keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan 

keuangan. Dapat dikatakan bahwa komposisi dewan komisaris eksternal 

mempunyai kecenderungan mempengaruhi manajemen laba (Beasley, 1996 dalam 

Rachmawati dan Triatmoko, 2007) 

 Pemikiran ini didukung hasil penelitian Dechow et al. (1996) dalam 

Vinola (2008), Chtourou et al. (2001) dalam Siallangan dan Machfoedz (2006), dan 

Xie et al. (2003) dalam Rachmawati dan Triatmoko (2007). Hasil penelitian ini 
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memberikan simpulan bahwa perusahaan yang memiliki komposisi anggota dewan 

komisaris yang berasal dari luar perusahaan dapat mempengaruhi tindakan 

manajemen laba, sehingga nilai perusahaan akan meningkat. Siallagan dan 

Mochfoedz (2006) yang mengatakan bahwa mekanisme corporate 

governance secara statistik berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Mengacu pada hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4  : Komposisi komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

e. Corporate Social Responsibilty terhadap Nilai Perusahaan 

 Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan antara lain di dalam 

laporan yang disebut Sustainability Reporting (laporan keberlanjutan). CSR dapat 

menjadi berkelanjutan apabila program yang dibuat oleh suatu perusahaan benar-

benar merupakan komitmen bersama dari segenap unsur yang ada di dalam 

perusahaan itu sendiri. Tentunya tanpa adanya komitmen dan dukungan dengan 

penuh antusias dari karyawan akan menjadikan program-program tersebut bagaikan 

program penebusan dosa dari pemegang saham belaka. Dengan melibatkan 

karyawan secara intensif, maka nilai dari program-program tersebut akan 

memberikan arti tersendiri yang sangat besar bagi perusahaan. Tujuan utama 

perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaaan. Nilai perusahaan akan terjamin 

tumbuh secara berkelanjutan (sustainable) apabila perusahaan memperhatikan 

dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup karena keberlanjutan merupakan 

keseimbangan antara kepentingankepentingan ekonomi, lingkungan dan 

masyarakat. Dimensi tersebut terdapat di dalam penerapan Corporate Social 



36 
 

Responsibility yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan 

kepedulian terhadap lingkungan di sekitar perusahaan. (Yuniarti 2003 dalam 

(Latifah 2012) meneliti tentang pengungkapan informasi pertanggung jawaban 

sosial perusahaan yang listing di BEJ menemukan bahwa nilai perusahaan 

dipengaruhi oleh tingkat pengungkapan ukuran perusahaan. Meskipun pengaruh 

factor tersebut sangat rendah. 

 Pengungkapan CSR berpengaruh pada nilai perusahaan. Hal ini sejalan 

dengan paradigma lightened self interst yang menyatakan bahwa stabilitas dan 

kemakmuran ekonomi jangka panjang hanya dapat dicapai jika perusahaan 

melakukan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Penelitian terkait CSR yang 

berjudul “PENGARUH CSR BEDASAR ISO 26000 TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN DENGAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN SEBAGAI 

VARIABEL MODERATING’ yang menunjukan bahwa tidak ada pengaruh antara 

ISO 26000, karakteristik perusahaan terhadap nilai perusahaan. Namun iso 26000 

yang dimoderasi oleh karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

H5 : Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 


