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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pada era globalisasi saat ini, adanya program tanggung jawab sosial atau 

corporate social responsibility (CSR) dilandasi pada perkembangan perusahaan 

yang saat ini mengalami kemajuan sangat pesat dan persaingan ketat. Yang 

perkembangan tersebut tidak lepas dari adanya komponen sosial dan komponen 

lingkungan. Dikarenakan tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari 

pengembangan sebuah perusahaan akan berdampak langsung pada kehidupan 

manusia baik individu maupun masyarakat, serta kehidupan yang ada di 

lingkungan sekitarnya. 

 Ibrahim dkk. (2015) menyatakan bahwa gagasan CSR menekankan 

tanggung jawab perusahaan bukan hanya sekedar kegiatan ekonomi, yaitu 

menciptakan laba demi kelangsungan usaha, melainkan juga tanggung jawab 

sosial dan lingkungan. Dan itu ditunjukkan tidak hanya tanggung jawab pada 

single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi 

keuangan saja, namun juga berpijak pada triple bottom lines, yaitu tanggung 

jawab terhadap finansial, sosial, dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja 

tidak cukup untuk menjamin perusahaan tumbuh secara berkelanjutan. 

Keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan 

kondisi sosial dan lingkungan. 

 Saat ini, tanggung jawab sosial atau yang biasa disebut CSR bukanlah 

sebuah konsep pertanggungjawaban kegiatan perusahaan yang bersifat sukarela, 

melainkan sudah menjadi sifat yang wajib bagi perusahaan untuk dilakukan dan 
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diterapkan, walaupun masih dalam bentuk yang relatif sederhana. Dan itu sudah 

diatur dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas (UU PT) yang mengharuskan perusahaan, khususnya Perseroan Terbatas 

(PT) dan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam harus 

melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Dengan demikian, 

perusahaan yang melakukan dan menerapkan CSR sebagai bagian dari tanggung 

jawab perusahaan terhadap masyarakat dan juga lingkungan akan dapat 

membangun sebuah image atau citra perusahaan yang diharapkan mampu 

mewujudkan hubungan yang harmonis dan kondusif sehingga tingkat kepercayaan 

pihak-pihak tersebut mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. 

 Kemudian CSR juga dapat digunakan sebagai strategi marketing bagi 

perusahaan bila dilaksanakan secara berkelanjutan. Memang pelaksanaan CSR 

berdampak pada pengeluaran biaya perusahaan yang pada akhirnya akan menjadi 

beban yang mengurangi pendapatan sehingga tingkat profit perusahaan akan 

menurun. Namun apabila perusahaan melaksanakan CSR, citra perusahaan dimata 

masyarakat akan menjadi semakin baik dan loyalitas konsumen juga akan 

semakin tinggi. Dan juga adanya pelaksanaan CSR tersebut, diharapkan mampu 

meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan saham kedalam perusahaan 

sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.  

 Dengan adanya peningkatan nilai perusahaan maka dapat berpengaruh 

terhadap pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan seperti 

shareholder dan stakeholder. Dan untuk memaksimumkan nilai perusahaan yang 

merupakan tujuan jangka panjang perusahaan, manajer dituntut untuk membuat 

keputusan yang mempertimbangkan semua pemegang saham, dimana manajer 
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akan dinilai kinerjanya berdasarkan keberhasilannya mencapai tujuan. Nilai 

perusahaan merupakan hal yang penting karena nilai perusahaan yang tinggi akan 

diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Semakin tinggi harga 

saham maka semakin tinggi nilai perusahaan (Nurlela dan Islahuddin, 2008).  

 Selain itu, adanya kepemilikan saham manajemen yang juga sebagai 

pemegang saham internal mempunyai kaitan dengan tanggung jawab sosial, 

dimana manajemen yang juga ikut menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut 

akan bekerja keras dengan harapan hasil yang maksimal dari investasinya untuk 

meningkatkan nilai perusahaan dengan program-program tanggung jawab sosial 

yang akan dilaksanakannya. Menurut Nurlela dan Islahuddin (2008) menemukan 

bahwa variabel prosentase kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap 

kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi sosial dengan arah sesuai 

dengan yang diprediksi. Semakin besar kepemilikan manajer didalam perusahaan, 

manajer perusahaan akan semakin banyak mengungkapkan informasi sosial dari 

kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan didalam program CSR. Selain itu, Nurlela 

dan Islahuddin (2008) beragumen bahwa kepemilikan oleh manajemen yang besar 

akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan dan dia menyimpulkan bahwa 

konsentrasi kepemilikan akan meningkatkan nilai perusahaan. 

 Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk 

memberikan bukti pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan dengan 

kepemilikan manajemen sebagai variabel moderating. Beberapa penelitian adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Suryonugroho (2016) yang meneliti pengaruh 

corporate social responsiblity terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

pemenang ISRA yang terdaftar di BEI 2009-2012. Hasil penelitiannya 
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menunjukkan kepemilikan manajemen tidak mampu memoderasi hubungan CSR 

terhadap nilai perusahaan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Gunawan dan Utami (2008) yang meneliti peranan corporate social responsibility 

dalam nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2005 dan 

2006. Dan hasilnya adalah persentase kepemilikan manajemen tidak berperan 

sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara corporate social responsiblity 

dan nilai perusahaan. 

 Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustine (2014) yang 

meneliti pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsiblity terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan terbuka yang terdaftar di BEI 2008-2012. Hasilnya 

menunjukkan bahwa prosentase kepemilikan manajemen sebagai variabel 

moderating mampu memengaruhi hubungan CSR dengan nilai perusahaan. Begitu 

pula yang dilakukan oleh Nurlela dan Islahuddin (2008) yang meneliti pengaruh 

corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan dengan prosentase 

kepemilikan manajemen sebagai variabel moderating pada perusahaan sektor non-

finansial yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2005. Hasilnya adalah 

presentase kepemilikan manajemen dengan interaksi antara CSR dan nilai 

perusahaan berpengaruh signifikan. 

 Dari beberapa penelitian tersebut, peneliti memilih objek yang digunakan 

adalah perusahaan manufaktur dengan judul pengaruh pengungkapan corporate 

social responsibility terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan manajemen 

sebagai variabel moderating. Dikarenakan melihat beberapa penelitian tersebut 

masih ada keberagaman hasil pengaruh dari kepemilikan manajemen sebagai 

variabel moderasi antara CSR terhadap nilai perusahaan. Dan juga perusahaan 
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manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan operasionalnya sangat memberi 

dampak langsung pada sosial dan lingkungan disekitarnya. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah pengaruh kepemilikan manajemen sebagai variabel 

moderating dalam hubungan antara pengungkapan corporate social 

responsibility terhadap nilai perusahaan ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memberikan bukti pengaruh kepemilikan manajemen sebagai 

variabel moderasi dalam hubungan antara pengungkapan corporate 

social responsiblity terhadap nilai perusahaan 

Kemudian manfaat yang dapat diperoleh untuk pihak diluar peneliti 

 adalah: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi pentingnya 

pengungkapan corporate social responsibility untuk peningkatan nilai 

perusahaan sebagai pertimbangan berinvestasi dan pertimbangan 

kebijakan serta pengaruh kepemilikan manajemen yang dapat 

memperkuat atau memperlemah hubungan keduanya. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi sebagai 

tambahan pengetahuan di bidang akuntansi. Serta dapat dijadikan 
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referensi penunjang untuk kajian-kajian tentang  pengungkapan 

corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan dan 

pengaruh kepemilikan manajemen yang dapat memperkuat atau 

memperlemah hubungan keduanya. 


