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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Ayu (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh kinerja keuangan 

terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan CSR sebagai variabel 

pemoderasi. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui apakah kinerja 

keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dan untuk mengetahui apakah alokasi corporate social 

responsibility ini merupakan pemoderasi hubungan kinerja keuangan terhadap 

nilai perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian 

menunjukkan variabel kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap  nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan 

merupakan salah satu mekanisme corporate governance yang mampu 

meningkatkan nilai perusahaan. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kinerja 

keuangan maka semakin rendah juga nilai perusahaan. Variabel interaksi antara 

kinerja keuangan dengan pengungkapan CSR sebagai variable moderating dapat 

mempengaruhi hubungan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pengungkapan corporate social responsibility dapat 

meningkatkan perusahaan pada saat kinerja keuangan perusahaan tinggi, dan 

sebaliknya pengungkapan corporate social responsibility juga dapat menurunkan 

nilai perusahaan pada saat kinerja keungan perusahaan rendah. 

Randy, dkk (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh kinerja keuangan 

terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan CSR dan GCG sebagai variabel 
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pemoderasi. Tujuan dari penelitian yaitu menganalisis pengaruh kinerja keuangan 

yang diukur dengan ROA dan LDR perusahaan terhadap nilai perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menganalisis 

kemampuan CSR dan GCG dalam memoderasi  kinerja keuangan yang diukur 

dengan ROA dan LDR dengan nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan yang 

diproksikan dengan ROA dan LDR berpengaruh secara signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Variabel moderasi CSR berfungsi sebagai pemoderasi hubungan 

antara kinerja keuangan dengan nilai perusahaan sedangkan variabel pemoderasi 

GCG tidak berfungsi sebagai pemoderasi hubungan antara kinerja keuangan 

dengan nilai perusahaan.  

Doni (2013) melakukan penelitian tentang Analisis Hubungan Financial 

Performance dan Corporate Social Responsibility. Penelitian dilakukan terhadap 

perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Penelitian 

menunjukkan bahwa LDR dan NPL berpengaruh terhadap CSR dan CAR tidak 

berpengaruh terhadap CSR. 

Reny (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh good corporate 

governance dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai 

perusahaan (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia 

periode 2007-2010). Hasil penelitian menunjukkan pengungkapan csr 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan dengan 

variabel kontrol ukuran perusahaan, jenis industri, profitabilitas, dan leverage 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. 
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Repi (2016) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

nilai perusahaan subsektor perbankan pada BEI dalam menghadapi MEA. Hasil 

penelitian menunjukkan secara parsial LDR berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan-perusahaan di subsektor perbankan 

BEI. 

Wardoyo (2010) melakukan penelitian tentang dampak implementasi RGEC 

terhadap nilai perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia. Hasil 

penelitian menunjukkan variabel earnings yang diukur dengan ROA tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan. variabel capital  

yang diukur dengan CAR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor 

perbankan. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (development reserach). 

Dimana dalam penelitian terdahulu telah dilakukan penelitian tentang pengaruh 

kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan CSR sebagai variabel 

pemoderasi. Adapun hubungan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

pengembangan tentang kinerja keuangan bank yang menjadi variabel independen 

dimana sebelumnya hanya terbatas pada dua variabel dan pada tahun-tahun 

sebelumnya dengan tahun-tahun yang terbaru. 

 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Teori Stakeholder 

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah dikenal sejak awal 1970an, 

yang secara umum dikenal dengan stakeholder theory artinya sebagai kumpulan 
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kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, 

pemenuhan ketentuan hukum, pebghargaan 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. 

(freeman, et al.,2002 dalam waryanti, 2009). 

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, 2007). 

Tanggung jawab sosial perusahaan harusnya melampaui tindakan 

memaksimumkan laba untuk kepentingan pemegang saham (stakeholder), namun 

lebih luas lagi bahwa kesejahteraan yang dapat diciptakan oleh perusahaan 

sebetulnya tidak terbatas pada kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk 

kepentinga stakeholder, yaitu semua pihak yang mempunyai keterkaitan atau 

klaim terhadap perusahaan (Untung, 2008 dalam Waryanti, 2009). Mereka adalah 

pemasok, pelanggan, pemerintah, masyarakat lokal, investor, karyawan, 

kelompok politik, dan asosiasi perdagangan. Seperti halnya pemegang saham 

yang mempunyai hal terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan, stakeholder juga mempunyai hak terhadap perusahaan (Waryanti, 

2009). 
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Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan 

untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan 

perusahaan. oleh karena itu power stakeholder ditentukan oleh besar kecilnya 

power yang dimiliki stakeholder atas sumber tersebut (Ghozali, 2007). Power 

tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi 

yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, 

kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi 

konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (deegan, 2000 dalam 

Ghozali, 2007). Oleh karena itu, “ketika stakeholder mengendalikan sumber 

ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan 

cara-cara yang meuaska keinginan stakeholder” (ullman 1982, dalam Ghozali, 

2007). 

Atas dasar argument di atas, teori stakeholder umumnya berkaitan dengan 

cara-cara yang digunakan perusahaan untuk memanage stakeholdernya (Gray, et 

al., 1997 dalam Ghozali, 2007). Cara-cara yang dilakukan perusahaan untuk 

memanage stakeholdernya tergantung pada strategi yang diadopsi perusahaan 

(ullman, 1985 dalam Ghozali, 2007). Organisasi dapat mengadopsi strategi aktif 

atau pasif. Ulman (1985) dalam Ghozali (2007) mengatakan bahwa strategi aktif 

adalah apabila perusahaan berusaha mempengaruhi hubungan organisasinya 

dengan stakeholder yang dipandang berpengaruh/penting. Sedangkan perusahaan 

yang mengadopsi strategi pasif cenderung tidak terus menerus memonitor aktifitas 

stakeholder dan secara sengaja tidak mencari strategi optimal untuk menarik 

perhatian stakeholder. Akibat dari kurangnya perhatian terhadap stakeholder 
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adalah rendahnya tingkat pengungkapan informasi sosial dan rendahnya kinerja 

sosial perusahaan. 

2. Laporan Keuangan 

a. Pengertian Laporan Keuangan 

Dilihat dari segi prosesnya, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari 

proses akuntansi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Dengan adanya 

laporan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas, 

maka akan diketahui atau diperoleh gambaran posisi keuangan suatu perusahaan 

serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut.  

Menurut Weston, “Laporan keuangan adalah laporan yang memuat hasil-

hasil perhitungan dari proses akuntansi yang menunjukkan kinerja keuangan suatu 

perusahaan pada suatu saat tertentu”. 

Menurut Munawir (2002:5), “pada umumnya laporan keuangan itu terdiri 

dari neraca dan perhitungan laba rugi serta perubahan modal dimana neraca 

menunjukkan atau menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu 

perusahaan pada tangga tertentu sedangkan perhitungan laba rugi memperlihatkan 

hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama 

periode tertentu dan laporan perubahan modal menunjukkan sumber-sumber 

penggunaan dana atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal”. 

b. Penting Laporan Keuangan 

Laporan keuangan sangat perlu untuk mengetahui kondisi keuangan 

perusahaan. Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah 

sebagai alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan, tetapi untuk selanjutnya 
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laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja tetapi juga sebagai dasar 

untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan tersebut, 

dimana dengan hasil analisa tersebut pihak-pihak yang berkepentingan mengambil 

suatu keputusan. Jadi untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta 

hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut perlu adanya laporan 

keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. 

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 

dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu 

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas 

perusahaan tersebut.  

c. Tujuan Laporan Keuangan 

Berikut tujuan laporan keuangan yang dikemukakan oleh Rivai (2013;375). 

1) Memberikan informasi kas yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan 

perusahaan (termasuk bank) pada suatu saat tertentu.  

2) Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil 

usaha perusahaan selama periode akuntansi tertentu. 

3) Memberikan informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk menilai atau menginterpretasikan kondisi dan potensi 

suatu perusahaan. 

4) Memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan kebutuhan yang 

bersangkutan. 
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d. Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan juga memiliki beberapa sifat dan keterbatasan yang perlu 

diketahui, yaitu: 

1) Bersifat historis, yaitu merupakan kejadian yang telah lewat. Oleh karena 

itu, laporan keuangan dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber 

informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. 

2) Bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak 

tertentu. 

3) Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian dan lazimnya dipilih 

alternatif yang menghasilkan laba bersih. 

3. Rasio Keuangan 

a. Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

Pengertian rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua 

angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. 

Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja 

perusahaan. 

Analisis rasio keuangan adalah menghubungkan elemen–elemen yang ada 

dilaporan keuangan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian tentang rasio keuangan 

merupakankegiatan membandingkan angka-angka yang ada adalam laporan 

keuangandengan cara mambagi satu angka dengan angka lainnya. 
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b. Bentuk-Bentuk Rasio Keuangan 

Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar 

perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi 

dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio. Seperti 

alat analisis lainnya, rasio paling bermanfaat bila berorientasi ke depan.  

1) Loan To Deposit Ratio (LDR) 

LDR adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan 

dana yang diterima oleh bank (Dendawijaya, 2009:116). Menurut Rivai 

(2006:156) Loan to Deposit Ratio (LDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan 

bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan masyarakat 

dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. 

Artinya seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kredit dapat 

mengimbangi kewajiban bank untuk dapat segera memenuhi permintaan deposan 

yang ingin menarik kembali dananya yang telah digunakan oleh bank untuk 

memberikan kredit. 

LDR disebut juga rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga yang 

digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk 

kredit. Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank, oleh karena itu sumber 

pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini. Semakin besarnya penyaluran 

dana dalam bentuk kredit dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat 

pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus 

ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Menurut Kasmir (2008:290), rasio LDR 
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merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan 

dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. 

Semakin tinggi LDR, maka semakin tinggi dana yang disalurkan kepada 

pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendah pula kemampuan 

likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang 

diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar (suatu bank 

meminjamkan seluruh dananya (loan-up). Sebaliknya, semakin rendah LDR 

menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit. LDR yang 

rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap 

untuk dipinjamkan. 

Jika total kredit yang diberikan lebih besar daripada jumlah dana yang 

dihimpun maka akan mengindikasikan bahwa semakin rendahnya kemampuan 

likuiditas bank tersebut. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan 

untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Dan begitu pula sebaliknya, 

apabila jumlah kredit yang diberikan lebih kecil daripada jumlah dana yang 

dihimpun maka akan terjadi penumpukan dana yang tidak produktif pada bank 

tersebut yang pada hakikatnya merupakan alat likuid yang sebagian besar berupa 

kas, berasal dari penghimpunan dana masyarakat yang di dalamnya terdapat unsur 

biaya bunga. Oleh karena itu, beberapa ahli menyepakati bahwa batas aman LDR 

adalah sekitar 80%, namun batas toleransi LDR berkisar antara 85%-100% (Rivai, 

2006:156). Standar terbaik untuk Loan to Deposit Ratio (LDR) berdasarkan 

aturan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI tanggal 24 Desember 2013 

adalah 78% hingga 92%. 
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Menurut Dendawijaya (2009:147) jumlah kredit yang diberikan dalam 

rumus di atas adalah kredit yang diberikan bank yang sudah direalisir / ditarik / 

dicairkan. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 29 Mei 1993, yang 

termasuk dalam pengertian dana yang diterima bank adalah sebagai berikut 

(Dendawijaya, 2009:116). 

a) Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) adalah volume pemberian 

pinjaman (kredit) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank yang 

bersangkutan. 

b) Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat 

perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. 

c) Deposito adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara 

nasabah dan bank. 

d) Tabungan masyarakat adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang 

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau 

lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. 

e) Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, tidak 

termasuk pinjaman subordinasi. 

f) Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 

bulan. 
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g) Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 3 

bulan. 

h) Modal pinjaman. 

i) Modal inti bank terdiri atas modal yang telah disetor pemilik bank, agio 

saham (terutama untuk bank yang telah go public), berbagai cadangan, laba 

ditahan (setelah diputuskan oleh rapat umum pemegang saham bank), serta 

laba tahun berjalan. 

Sesuai SE BI 13/24/DPNP tanggal 31 Mei 2011 LDR dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 

      
            

                 
        

Sumber : Lampiran SE BI 13/24/DNDP/2011 

2) Capital Adequacy Ratio (CAR)  

Menurut Kuncoro (2002:562), “CAR adalah kemampuan bank dalam 

mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank 

dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang 

timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank”. 

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank 

yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank 

lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-

dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), 

dan lain-lain. Dengan kata lain, capital adequacy ratio adalah rasio kinerja bank 

untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva 

yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. 
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CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan 

aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva 

yang berisiko (Dendawijaya, 2009:121). Semakin tinggi CAR maka semakin baik 

kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva 

produktif yang berisiko. Standar terbaik untuk Capital Adequacy Ratio (CAR) 

pada bank menurut Peraturan Bank Indonesia No.15/12/PBI/2013 adalah lebih 

dari 9%. Besarnya CAR suatu bank dapat dihitung dengan rumus berikut. 

      
     

          
        

Sumber : Lampiran SE BI 13/24/DNDP/2011 

3) Return On Asset (ROA) 

Kredit merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak 

termasuk antar Bank). Dana Pihak Ketiga mencakup giro,tabungan, dan deposito 

(tidak termasuk antar Bank). 

Dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih 

mementingkan penilaian besarnya ROA karena Bank Indonesia sebagai pembina 

dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang 

diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan 

masyarakat (Dendawijaya, 2009 : 119). Standar terbaik untuk Return On Asset 

(ROA) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23 adalah lebih dari 1,5%. 

ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva / assets yang dimilikinya. 

Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen 

bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar 
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ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank 

tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset  

(Rivai, 2006 : 157). 

Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank terdapat perbedaan kecil 

antara perhitungan ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan 

ketentuan Bank Indonesia. Secara teoretis, laba yang diperhitungkan adalah laba 

setelah pajak, sedangkan dalam sistem CAMEL laba yang diperhitungkan adalah 

laba sebelum pajak (Dendawijaya, 2009 : 118). 

ROA diperoleh dengan cara membandingkan antara laba setelah pajak / 

earning after interest tax (EAIT) terhadap total assets. EAIT merupakan 

pendapatan bersih setelah bunga dan pajak. Total assets merupakan total asset 

perusahaan dari awal tahun dan akhir tahun. Total asset yang lazim digunakan 

untuk mengukur ROA sebuah bank adalah jumlah dari asset-asset produktif yang 

terdiri dari penempatan surat-surat berharga (seperti Sertifikat Bank Indonesia, 

Surat Berharga Pasar Uang, penempatan dalam saham perusahaan lain, 

penempatan dalam Call Money atau Money Market) dan penempatan dalam 

bentuk kredit (kredit konsumtif maupun produktif baik kepada perorangan 

maupun institusi atau perusahaan). ROA dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

     
                  

          
       

Sumber : Lampiran SE BI 13/24/DNDP/2011 
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4. Kinerja Keuangan 

a. Analisis Kinerja Keuangan Bank 

Menurut Abdullah (2003:108), analisis kinerja keuangan bank merupakan 

proses pengkajian secara kritis terhadap keuangan bank menyangkut review data, 

menghitung, mengukur, menginterpretasi dan memberi solusi terhadap keuangan 

bank pada suatu periode tertentu. Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari 

kinerja bank secara keseluruhan. Kinerja (performance) bank secara keseluruhan 

merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik 

menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, 

teknologi maupun sumber daya manusia. Mengenai kinerja bank, Kasmir 

(2003:263) menyatakan bahwa untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank 

maka dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh suatu bank secara 

periodik. Laporan ini juga sekaligus menggambarkan kinerja bank selama periode 

tersebut. 

Berdasarkan apa yang dinyatakan di atas, kinerja keuangan bank merupakan 

gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut 

aspekpenghimpunan dana penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator 

kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas bank. Penilaian aspek 

penghimpunan dana dan penyaluran dana merupakan kinerja keuangan yang 

berkaitan dengan peranbank sebagai lembaga intermediasi. Sedangkan penilaian 

kondisi likuiditas bankberguna untuk mengetahui seberap besar kemampuan bank 

dalam memenuhikewajibannya kepada para deposan. 
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Penilaian aspek profitabilitas berguna untuk mengetahui kemampuan 

menciptakan profit, yang sudah tentu penting bagi pemilik. Dengan kinerja bank 

yang baik pada akhirnya akan berdampak baik pada intern maupun bagi pihak 

eksternbank. Menurut Abdullah (2005:108), berkaitan dengan analisis kinerja 

keuangan bank mengandung beberapa tujuan yaitu: 

1) Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank terutama 

kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam 

tahun berjalanmaupun tahun sebelumnya. 

2) Untuk mengetahui kemampuan bank dalam mendayagunakan semua asset 

yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien. 

b. Prinsip dan Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan 

Salah satu faktor yang penting yang dapat menjamin keberhasilan 

implementasi strategi perusahaan adalah pengukuran kinerja untuk 

diperbandingkan dengan perusahaan lainnya. Pengukuran kinerja adalah proses 

untuk menentukan seberapa baik aktivitas-aktivitas bisnis dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan strategis, mengeliminasi pemborosan-pemborosan dan 

menyajikan informasi tepat waktu untuk melaksanakan penyempurnaan secara 

berkesinambungan.  

Berikut rinsip–prinsip pengukuran kinerja: 

1) Konsisten dengan tujuan perusahaan  

2) Memiliki adaptibilitas pada kebutuhan bisnis  

3) Dapat mengukur aktivitas–aktivitas signifikan  

4) Mudah diaplikasikan  
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5) Memiliki akseptabilitas dari atas ke bawah  

6) Berbiaya efektif  

7) Tersaji tepat waktu  

Kinerja keuangan adalah sampai sejauh mana prestasi peningkatan posisi 

kesehatan atau performa dari nilai perusahaan yang diukur melalui laporan 

keuangan baik melalui neraca, maupun laporan laba rugi yang dibutuhkan oleh 

pihak–pihak tertentu.  

Kinerja perlu diukur dan dievaluasi untuk menentukan sejauh mana 

keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu. Dua aspek yang sering digunakan 

dalam menilai kinerja adalah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi menggambarkan 

hubungan antara input dan output, sedangkan efektivitas mencerminkan hubungan 

output pada suatu tujuan tertentu. 

Pengukuran kinerja merupakan kunci penting dalam infrastruktur 

organisasi. Istilah tersebut mencakup suatu set kebijakan organisasional, sistem 

dan praktek yang mengkoordinasi tindakan serta transfer informasi untuk 

mendukung seluruh siklus manajemen. Manajemen menggunakan sistem 

pengukuran sebagai mekanisme untuk mengimplementasikan strategi. 

Pengukuran kinerja keuangan perusahaan bergantung pada sudut pandang 

yang diambil dan tujuan analisis. Tujuan umum penilaian kinerja perusahaan 

adalah untuk mengevaluasi perubahan-perubahan atas sumber daya yang dimiliki 

perusahaan. 
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Secara umum tujuan suatu perusahaan dalam mengadakan pengukuran 

kinerja adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan kontribusi masing–masing divisi atau perusahaan secara 

keseluruhan atau atas kontribusi masing–masing subdivisi dari suatu divisi 

(evaluasi ekonomi atau evaluasi segmen). 

2) Memberikan daftar untuk mengevaluasi kualitas kerja masing–masing 

manajer divisi (evaluasi manajerial). 

3) Memotivasi para manajer divisi supaya konsisten mengoperasikan divisinya 

sehingga sesuai dengan tujuan pokok perusahaan (evaluasi operasi).  

5. Corporate Social Responsibility (CSR) 

Menurut konsep signal theory menyatakan bahwa perusahaan memberikan 

sinyal-sinyal kepada pihak luar perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai 

perusahaan (Yuniasih, 2007). Selain informasi keuangan yang diwajibkan 

perusahaan juga melakukan pengungkapan yang sifatnya sukarela. Salah satu dari 

pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahan adalah pengungkapan 

CSR pada laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan CSR ini merupakan sebuah 

sinyal positif yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak luar perusahaan yang 

nantinya akan direspon oleh stakeholder dan shareholder melalui perubahan 

harga saham perusahaan dan perubahan laba perusahaan. Corporate Social 

Resposibility adalah mekanisme bagi suatu perusahaan untuk secara sukarela 

mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam operasinya dan 

interaksinya dengan stakeholder, yang melebihi tanggungjawab sosial di bidang 

hukum (Darwin 2004). Pendapat Weston (2008) menyatakan bahwa tujuan utama 
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korporasi adalah memperoleh profit semata semakin ditinggalkan. Sebaliknya 

konsep triple bottom line (profit, planet, people) yang digagas oleh John 

Elkington makin masuk ke dalam mainstream etika bisnis (Suharto, 2008). 

Konsep tanggungjawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak tahun 1979 

yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktek yang 

berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai pemenuhan hukum, penghargaan 

masyarakat terhadap lingkungan serta komitmen dunia usaha. CSR bukan hanya 

kegiatan karikatif perusahaan dan kegiatannya tidak hanya bertujuan untuk 

memenuhi hukum dan aturan yang berlaku. Lebih dari itu CSR diharapkan 

memberikan manfaat dan nilai guna bagi pihak-pihak yang mempunyai 

kepentingan dengan perusahaan. Menurut Robinson (2007) dalam Budiartha 

(2008) ada sepuluh pihak yang mempunyai kepentingan berbeda dan cara 

pandang yang berbeda terhadap perusahaan. Sepuluh pihak yang dimaksud adalah 

stockholder, creditors, employees, customers, suppliers, goverments, unions, 

competitors, local comunities dan general public. Kepentingan yang dimaksud 

bisa saja klaim secara ekonomi maupun klaim non ekonomi. Pearce and Robinson 

(2007) dalam Budiartha (2008) mengelompokkan tanggungjawab sosial ke dalam 

empat kelompok yaitu sebagai berikut: 

a. Economis Responsibility secara ekonomi tanggungjawab perusahaan adalah 

menghasilkan barang dan jasa untuk masyarakat dengan harga yang wajar 

dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

b. Legal Resposnsibility dimanapun perusahaan beroperasi tentu saja tidak 

akan lepas dari peraturan dan undang – undang yang berlaku di tempat 
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tersebut terutama peraturan yang mengatur kegiatan bisnis. Peraturan 

tersebut terutama yang berkaitan dengan pengaturan lingkungan dan 

perlindungan konsumen. 

c. Ethical Responsibility perusahaan yang didirikan tidak hanya patuh dan taat 

pada hukum yang berlaku namun juga harus memiliki etika. 

d. Discrestionary responsibility, tanggung jawab ini sifatnya sukarela seperti 

berhubungan dengan masyarakat, menjadi warga negara yang baik, dll. 

Belum ada definisi CSR yang secara universal dapat diterima oleh semua 

lembaga. Ada berbagai versi tentang definisi CSR antara lain sebagai berikut : 

a. World Businnes Council for Sustainable Development: Komitmen 

berkesinambungan dari para perilaku bisnis untuk berperilaku etis dan 

memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan 

kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan 

masyarakat umum. 

b. International Finance Corporation: Komitmen dunia bisnis untuk 

memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan 

melalui kerjasama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan 

masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui cara – cara 

yang baik bagi bisnis maupun pembangunan. 

c. Institute of Chartered Accountants, England and Wales: Jaminan bahwa 

oraganisasi-organisasi pengelola bisnis mampu memberikan dampak positif 

bagi masyarakat dan lingkungan, searaya memaksimalkan nilai bagi 

pemegang saham (shareholder) mereka. 
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d. Canadian Goverment: Kegiatan usaha yang mengintegrasikan kegiatan 

ekonomi, lingkungan dan sosial ke dalam nilai, budaya, pengambilan 

keputusan, strategi dan operasi perusahaan yang dilakukan seacara 

transparan dan bertanggungjawab untuk menciptakan masyarakat yang sehat 

dan berkembang. 

e. European Commision: Sebuah konsep dengan mana perusahaan 

mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi 

bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan 

(stakeholder) berdasakan prinsip kesukarelaan. 

f. CSR Asia: Komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan 

berdasarkan prinsip ekonomi, sosial dan ekonomi seraya meyeimbangkan 

beragam kepentingan para stakeolder. 

Dari berbagai pengertian CSR sangat beragam dapat disimpulkan bahwa 

CSR adalah operasi bisnis perusahaan yang tidak hanya untuk meningkatkan 

keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan juga untuk pembangunan 

sosial ekonomi kawasan yang menyeluruh, melembaga dan berkelanjutan. 

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut 

sebagai social disclosure, corporate social reporting, social accounting, 

merupakan cara mengkomunikasikan informasi sosial kepada stakeholders. 

Dengan adanya hal social responsibility (tanggung jawab sosial), Environment 

(Lingkungan), Labour Practices (Praktik Ketenagakerjaan), Human Rights (Hak 

Asasi Manusia), Organizational Governance (Tata kelola organisasi), Fair 

Operating Practices (Praktik operasi yang adil), Customer Issues (Isu-isu 
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konsumen), Social Development (Pembangunan sosial) ini maka akan dapat 

diketahui apa saja aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini sangat 

penting mengingat dampak-dampak yang mungkin timbul akibat aktifitas 

perusahaan.  

Global Reporting Initiative (GRI) adalah sebuah jaringan berbasis 

organisasi yang telah mempelopori perkembangan dunia, paling banyak 

menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-

menerus melakukann perbaikan dan penerapan di seluruh dunia 

(www.globalreporting.org). GRI terdiri dari 3 fokus pengungkapan, yaitu sebagai 

berikut :  

b. Ekonomi  

Dimensi ekonomi menyangkut keberlanjutan organisasi berdampak pada 

kondisi ekonomi dari stakeholder dan sistem ekonomi pada tingkat lokal, 

nasional, dan tingkat global. Indikator ekonomi menggambarkan:   

1) Arus modal di antara berbagai pemangku kepentingan. 

2) Dampak ekonomi utama dari organisasi seluruh masyarakat. 

Kinerja keuangan merupakan hal yang mendasar untuk memahami 

organisasi dan keberlanjutannya. Akan tetapi, informasi ini biasanya sudah 

dilaporkan dalam laporan keuangan. 

c. Lingkungan  

Dimensi lingkungan menyangkut keberlanjutan organisasi berdampak pada 

kehidupan, di dalam sistem alam, termasuk ekosistem, tanah, udara, dan air. 

Indikator kinerja lingkungan terkait dengan input (bahan, energi, air) dan output 
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(emisi/gas, limbah sungai, limbah kering/sampah). Selain itu, kinerja mereka 

mencakup kinerja yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, kepatuhan 

lingkungan, dan informasi yang berkaitan lainnya seperti limbah lingkungan dan 

dampak dari produk dan jasa. 

d. Sosial  

Dimensi sosial menyangkut keberlanjutan sebuah organisasi yang telah 

berdampak di dalam sistem sosial yang beroperasi. Indikator kinerja sosial GRI 

mengidentifikasikan kunci aspek kinerja yang meliputi praktek perburuhan/tenaga 

kerja, hak asasi manusia, masyarakat/sosial, dan tanggung jawab produk. 

 

6. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar. 

Karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara 

maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga 

saham, maka makin tinggi kemakmuran pemegang saham. Untuk mencapai nilai 

perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada para 

profesional. Para profesional diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris. 

Samuel (dalam Islahudin, 2008) menjelaskan bahwa enterprise value (EV) 

atau dikenal juga sebagai firm value (nilai perusahaan) merupakan konsep penting 

bagi investor, karena merupakan indikator bagi pasar menilai perusahaan secara 

keseluruhan. Sedangkan Wahyudi (dalam Islahudin, 2008) menyebutkan bahwa 

nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli andai 

perusahaan tersebut di jual. 
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Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi 

akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Semakin tinggi harga 

saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi 

keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan 

kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Ada beberapa rasio yang digunakan 

untuk mengukur nilai perusahaan, salah satunya adalah dengan Tobin’s Q. 

Tobin’s Q adalah perbandingan antara closing price dekali dengan inventory 

ditambah dengan total liabilities dibagi total asset (Susanti, 2010). Jika rasio q 

diatas satu, ini menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva menghasilkan laba 

yang memberikan ilia yang lebih tinggi daripada pengeluaran investasi, hal ini 

akan merangsang investasi baru. Jika rasio q dibawah satu, investasi dalam akvita 

tidaklah menarik. 

 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap CSR. 

Teori Stakeholder dapat digunakan untuk menjawab keterkaitan antara 

financial performance dan corporate social responsibility. Dalam teori 

stakeholder dijelaskan bahwa stakeholder pada dasarnya memiliki kekuatan yang 

dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian 

sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Power tersebut antara lain 

membatasi pemakaian sumber ekonomi (modal dan tenaga kerja), kemampuan 

untuk mempengaruhi konsumsi barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Oleh 

karena itu, ketika para stakeholder perusahaan mulai mengendalikan sumber 
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ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan 

memuaskan keinginan stakeholdernya (Ghozali, 2007). 

Salah satu cara reaksi yang dapat dilakukan perusahaan untuk memuaskan 

stakeholdernya adalah dengan memberikan kinerja keuangan yang baik dari 

perusahaan. Investor sebagai salah satu stakeholder perusahaan, akan melihat 

kinerja keuangan. Ketika kinerja keuangan membaik, dapat menjadi pertimbangan 

bagi para investor untuk tetap memberikan dana bagi perusahaan. Dengan 

demikian, dana yang dimiliki perusahaan akan tersedia, dan perusahaan dapat 

melakukan kegiatan CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya terhadap 

stakeholder. 

Cahya (2010) dalam Doni (2013) yang meneliti pengaruh kinerja keuangan 

dan CSR pada perusahaan perbankan, menyatakan bahwa kinerja keuangan 

mempunyai pengaruh terhadap CSR perusahaan. Dengan mengungkapkan 

kepedulian pada lingkungan melalui pelaporan keuangan, maka perusahaan dalam 

jangka waktu panjang bisa terhindar dari biaya yang sangat besar akibat dari 

tuntutan masyarakat. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan laporan tanggung 

jawab sosial perusahaan, salah satunya adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan 

perusahaan perbankan dapat menggunakan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR), 

Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Return On Asset (ROA). Dengan melaporkan 

kinerja keuangan perusahaan salah satu cara untuk memuaskan para stakeholder 

perusahaan, diharapkan para stakeholder akan memberikan lebih banyak dana 

(modal) bagi perusahaan. Dengan semakin besarnya dana yang dimiliki 
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perusahaan, modal yang dimiliki oleh perusahaan akan semakin besar dan 

diharapkan dana yang disalurkan oleh perusahaan untuk kegiatan CSRnya akan 

semakin meningkat. 

H1 :  Diduga Kinerja keuangan yang diukur dengan Loan To Deposite (LDR). 

Capital Adequacy ratio (CAR) dan Return On Asset (ROA) berpengaruh 

terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) perbankan BUMN di 

Indonesia. 

2. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan. 

Tujuan utama perusahaan berdiri adalah meningkatkan nilai perusahaan 

melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saha,. Bila harga 

saham meningkat berarti nilai perusahaan meningkat dan kesejahteraan pemilik 

meningkat. Hal ini sesuai pernyataan salvatore (2005) bahwa tujuan utama 

perusahaan yang telah go public adalah meningkatkan kemakmuran pemilik atau 

para pemengang saham guna mempengaruhi nilai perusahaan. 

Menurut Brigham (2006) dan Mulyadi (2010:146) menunjukkan bahwa 

kinerja keuangan merupakan salah satu mekanisme corporate governance yang 

mampu meningkatkan nilai perusahaan. Jika semakin tinggi kinerja keuangan 

maka akan semakin tinggi juga nilai perusahaan, begitu pula sebaliknya, semakin 

rendah kinerja keuangan maka semakin rendah juga nilai perusahaan. kinerja 

keuangan membuat para manajer akan berusaha untuk meningkatkan nilai 

kekayaannya sebagi pemegang saham perusahaan, yang akhirnya juga akan 

meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian, kinerja keuangan mampu 

menjadi mekanisme untuk meningkatkan nilai perusahaan. 
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Para investor melakukan overview suatu perusahaan dengan melihat kinerja 

perusahaan. Karena, kinerja dapat mengukur seberapa efektif perusahaan bagi 

para investor. Dimana, rasio yang dipakai oleh peneliti adalah Loan to Deposit 

Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Return On Asset (ROA) 

sebagai alat analisis utama dalam indikator penilaian kinerja.  

Tingkat kinerja yang tinggi suatu bank biasanya akan memberikan pengaruh 

bagi para investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi. Kepuasan 

investor terhadap suatu saham, berpengaruh pada aktifnya saham tersebut 

diperdagangkan yang secara otomatis meningkatkan likuiditasnya dan harga 

sahamnya. Maka dapat disimpulkan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan (Randy, 2015). 

Namun hasil yang berbeda diperoleh oleh Yusti (2011) menemukan bahwa secara 

parsial LDR berpengaruh secara negatif secara signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Capital Adequacy Ratio (CAR) menurut achmad (2003) dalam Rolly (2012) 

merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam 

menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung 

kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. Semakin 

besar rasio tersebut akan semakin baik posisi modal. Perubahan CAR pada suatu 

perusahaan selalu diikuti dengan perubahan nilai perusahaan. Hal ini juga berarti 

bahwa investor memandang rasio kecukupan modal (CAR) memiliki peranan 

yang penting dalam meningkatkan nilai perusahaan perbankan. 
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Semakin baik nilai ROA maka secara teoritis kinerja keuangan perusahaan 

dikatakan baik, yang berakibat pula naiknya harga saham perusahaan. Dimana, 

harga saham dan jumlah saham yang beredar akan mempengaruhi nilai Tobin’s Q 

sebagai proksi dari nilai perusahaan. Jika harga saham dan jumlah saham yang 

beredar naik maka nilai Tobin’s Q juga akan naik. Hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan Muhammad (2013) menemukan bahwa ROA berpengaruh positif 

signifikan terhadap return saham satu periode kedepan. Namun hasil yang berbeda 

diperoleh oleh Zuraedah (2010) menemukan bahwa secara parsial ROA 

berpengaruh secara negatif secara signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H2 : Diduga Kinerja keuangan yang diukur dengan Loan To Deposite (LDR). 

Capital Adequacy ratio (CAR) dan Return On Asset (ROA) berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan perbankan BUMN di Indonesia. 

3. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan. 

Nilai perusahaan dapat tercermin dari kemampuan perusahaan dalam 

membayarkan deviden. Apabila perusahaan mendapat laba yang besar, maka akan 

berpengaruh pada meningkatnya deviden yang dibagikan. Dengan meningkatnya 

deviden perusahaan, investor akan semakin tertarik untuk membeli saham 

perusahaan, sehingga berdampak pada meningkatnya harga saham perusahaan 

(Martono, 2005:3) dengan mengungkapkan CSR maka perusahaan akan mendapat 

kelancaran dalam melakukan kegiatan operasionalnya, sehingga laba yang didapat 

akan meningkat dan deviden yang dibagikan akan meningkat pula. 
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Reny (2010) yang meneliti pengaruh pengungkapan CSR pada nilai 

mengungkapkan hasil bahwa CSR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan. Hal ini dikarenakan kualitas pengungkapan CSR yang telah 

mengikuti pada standar GRI masih rendah. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : 

H3 : Diduga Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan perbankan BUMN di Indonesia. 

4. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), Kinerja 

Keuangan, dan Nilai Perusahaan 

Bentuk pengungkapan corporate sosial responsibility ini juga sesuai dengan 

teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 

hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat 

kepada seluruh stakeholdernya (ghozali, 2009). Dengan demikian keberadaan 

suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh 

stakeholder kepada perusahaan tersebut. 

Adanya ketidakkonsistenan hubungan antara kinerja keuangan terhadap 

nilai perusahaan menunjukkan adanya faktor lain yang turut menginteraksi 

hubungan antara kinerja keuangan dengan nilai perusahaan. Pada perspektif 

ekonomi, perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi 

tersebut akan meningkatkan Nilai Perusahaan (Verecchia, 1983 dalam Basamalah 

dan Jermias, 2005). Dalam hal ini, variabel Corporate Social Responsibility 

(CSR) diharapkan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara kinerja 

keuangan dengan nilai perusahaan. Desakan lingkungan perusahaan menurut 
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perusahaan agar menerapkan strategi untuk memaksimalkan nilai perusahaan. 

Dengan strategi seperti ini diharapkan dapat memberikan citra perusahaan yang 

baik kepada pihak eksternal. Keberlanjutan kinerja keuangan yang positif akan 

mudah dicapai dan diterima oleh pihak eksternal dengan melakukan 

pengungkapan CSR. Telah disebutkan dalam UU bahwa perusahaan yang 

aktivitasnya berhubungan dengan lingkungan alam wajib menerapkan CSR. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut 

: 

H4 : Diduga Kinerja keuangan yang dikur dengan Loan To Deposite Ratio (LDR), 

Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Return On Asset (ROA) berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan perbankan BUMN di Indonesia melalui 

Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai variabel pemoderasi. 

 

D. Kerangka Pikir dan Perumusan Hipotesis 
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Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian (Sugiyono, 2008:64). Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, 

maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Diduga Kinerja keuangan yang diukur dengan Loan To Deposite (LDR). 

Capital Adequacy ratio (CAR) dan Return On Asset (ROA) berpengaruh 

terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) perbankan BUMN di 

Indonesia. 

H2 : Diduga Kinerja keuangan yang diukur dengan Loan To Deposite (LDR). 

Capital Adequacy ratio (CAR) dan Return On Asset (ROA) berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan perbankan BUMN di Indonesia. 

H3 : Diduga Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan perbankan BUMN di Indonesia. 

H4 : Diduga Kinerja keuangan yang dikur dengan Loan To Deposite Ratio (LDR), 

Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Return On Asset (ROA) berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan perbankan BUMN di Indonesia melalui 

Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai variabel pemoderasi. 

 


