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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

  Agustine (2014) telah menguji pengaruh corporate social responsibility 

terhadap nilai perusahaan dengan prosentase kepemilikan manajemen dan 

profitabilitas sebagai variabel moderating pada perusahaan terbuka yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012. Penelitian ini menggunakan metode 

regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosentase 

kepemilikan manajemen sebagai variabel moderating mampu mempengaruhi 

hubungan CSR dengan nilai perusahaan.  

  Gunawan dan Utami (2008) menguji peranan corporate social 

responsibilty dalam nilai perusahaan dengan persentase pengelolaan kepemilikan 

dan pengelolaan jenis industri sebagai variabel moderator pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2005 dan 2006. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis regresi sederhana dan analisis regresi moderasi. 

Hasil penelitian ini adalah persentase kepemilikan manajemen tidak berperan 

sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara corporate social responsibility 

dan nilai perusahaan. 

  Nurlela dan Islahuddin (2008) melakukan pengujian 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. Penelitian ini menggunakan 

metode analisis regresi berganda. Hasilnya menunjukkan presentase kepemilikan 
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manajemen dengan interaksi antara CSR dan nilai perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan. 

 Putri dan Raharja (2013) melakukan pengujian pengaruh corporate social 

responsibility terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan manajerial sebagai 

variabel moderating pada perusahaan manufaktur berkategori high profile yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 dan 2011. Penelitian ini 

menggunakan metode regresi berganda. Hasil penelitian ini adalah kepemilikan 

manajerial sebagai variabel moderating memperkuat hubungan antara corporate 

social responsibility dan nilai perusahaan. 

 Suryonugroho (2016) menguji pengaruh corporate social responsibility 

terhadap nilai perusahaan, dengan menambahkan kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajemen, dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating 

pada perusahaan pemenang ISRA yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi sederhana, analisis regresi uji 

nilai selisih mutlak, dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen sebagai variabel moderating tidak 

mampu memoderasi pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Teori Stakeholder (Stakeholders Theory) 

 Teori stakeholder merupakan teori yang menjelaskan bagaimana 

manajemen perusahaan memenuhi atau mengelola harapan para 

stakeholder. Teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan 

bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri 

namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Untuk itu 
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tanggung jawab perusahaan yang semula hanya diukur sebatas 

indikator ekonomi, harus bergeser dengan memperhitungkan faktor-

faktor sosial, baik internal maupun eksternal, karena kelangsungan 

hidup perusahaan tergantung pada dukungan dari para stakeholder 

(Nahda dan Harjito, 2011) 

2. Teori Keagenan (Agency Theory) 

 Teori keagenan mengungkapkan adanya hubungan antara principal 

(pemilik perusahaan atau pihak yang memberikan mandat) dan agent 

(manajer perusahaan atau pihak yang menerima mandat) yang 

dilandasi dengan adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian 

perusahaan, pemisahan penanggung resiko, pembuatan keputusan dan 

pengendalian fungsi-fungsi. Pihak principal juga dapat membatasi 

divergensi kepentingannya dengan memberikan tingkat insentif yang 

layak kepada agent dan bersedia mengeluarkan biaya pengawasan 

untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh agent. Adanya 

pemisahan fungsi antara kepemilikan dan fungsi pengendalian dalam 

hubungan keagenan sering menimbulkan masalah-masalah keagenan 

(agency problems). Masalah-masalah keagenan yang timbul karena 

adanya konflik atau perbedaan kepentingan antara principal dan 

agent. Teori keagenan berusaha menjelaskan penentuan kontrak yang 

paling efisien yang bisa membatasi konflik keagenan. Teori keagenan 

juga berperan dalam menyediakan informasi sehingga akuntansi 

memberikan umpan balik selain nilai prediktifnya (Jensen and 

Meckling, 1976 dalam Suaryana dan Febriana, 2011). 
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3. Definisi Corporate Social Responsibility 

 The World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) dalam Zarlia dan Salim (2014) mendefinisikan CSR 

sebagai suatu komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk 

berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, 

seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, 

serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.  

 Menurut Ratnadewi dan Ulupui (2016) menyatakan corporate 

social responsibility merupakan wujud pertanggungjawaban yang 

dilaksanakan oleh perusahaan yang diarahkan untuk membangkitkan 

perekonomian masyarakat yang beriringan dengan meningkatnya 

kualitas hidup bagi seluruh dunia. 

 Rosiana et al., (2013) juga menyatakan bahwa CSR yaitu suatu 

bentuk aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan 

ekonomi perusahaan sekaligus peningkatan kualitas hidup karyawan 

beserta keluarganya dan juga kualitas hidup masyarakat sekitar. 

 Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa CSR 

atau tanggung jawab sosial merupakan suatu bentuk etika bisnis yang 

dilaksanakan oleh perusahaan yang tidak hanya mementingkan 

keadaan finansialnya saja, namun juga mementingkan keadaan 

shareholder dan stakeholdernya. 

4. Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

 Konsep pelaporan CSR digagas dalam Global Reporting Intiative 

(GRI) yaitu sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah 
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mempelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan 

kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-menerus 

melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia 

(www.globalreporting.org). GRI memiliki tiga kategori pengungkapan 

yang mana kemudian diperluas menjadi 6 kategori pengungkapan, 

yaitu kategori ekonomi, kategori lingkungan, kategori 

ketenagakerjaan, kategori hak asasi manusia, kategori masyarakat, dan 

kategori tanggung jawab produk. Dan dari 6 kategori tersebut berisi 

91 item. Item-item tersebut adalah : 

Tabel 2.1 Indikator GRI 4 

KATEGORI EKONOMI 

Kinerja Ekonomi EC1 Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan 

didistribusikan 

EC2 Implikasi finansial dan resiko serta peluang 

lainnya kepada kegiatan organisasi karena 

perubahan iklim 

EC3 Cakupan kewajiban organisasi atas imbalan 

pasti 

EC4 Bantuan finansial yang diterima dari 

pemerintah 

Keberadaan Pasar EC5 Rasio upah standar pegawai pemula menurut 

gender dibandingkan dengan upah minimum 

regional di lokasi-lokasi operasional yang 

signifikan 

EC6 Perbandingan manajemen senior yang 

dipekerjakan dari masyarakat lokal di operasi 

yang signifikan 

Dampak Ekonomi 

Tidak Langsung 

EC7 Pembangunan dan dampak dari investasi 

infrastruktur dan jasa yang diberikan 

EC8 Dampak ekonomi tidak langsung yang 

signifikan, termasuk besarnya dampak 

Praktik Pengadaan EC9 Perbandingan dari pemasok lokal di 

operasional yang signifikan 

KATEGORI LINGKUNGAN 
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Bahan EN1 Bahan yang digunakan berdasarkan berat dan 

volume 

EN2 Presentasi bahan yang digunakan merupakan 

bahan input daur ulang 

Energi EN3 Konsumsi energi dalam organisasi 

EN4 Konsumsi energi diluar organisasi 

EN5 Intensitas energi 

EN6 Pengurangan konsumsi energi 

Air  EN7 Konsumsi energi diluar organisasi 

EN8 Total pengambilan air berdasarkan sumber 

EN9 Sumber air yang secara signifikan 

dipengaruhi oleh pengambilan air 

EN10 Presentasi dan total volume air yang didaur 

ulang dan digunakan kembali 

Keanekaragaman 

Hayati 

EN11 Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, 

disewa, dikelola didalam, atau yang 

berdekatan dengan kawasan lindung dan 

kawasan dengan keanekaragaman hayati 

tinggi diluar kawasan lindung 

EN12 Uraian dampak signifikansi kegiatan, produk, 

dan jasa terhadap keanekaragaman hayati 

tinggi diluar kawasan lindung dan kawasan 

dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi 

dikawasan lindung 

EN13 Habitat yang dilindungi dan dipulihkan 

EN14 Jumlah total spesies dalam IUCN RED LIST 

dan spesies dalam daftar spesies yang 

dilindungi nasional dengan habitat ditempat 

yang dipengaruhi operasional, berdasarkan 

tingkat risiko kepunahan 

Emisi EN15 Emisi gas rumah kaca langsung (Cakupan 1) 

EN16 Emisi gas rumah kaca energi langsung 

(Cakupan 2)  

EN17 Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya 

(Cakupan 3) 

EN18 Intensitas emisi gas rumah kaca 

EN19 Pengurangan emisi gas rumah kaca 

EN20 Emisi bahan perusak ozon 

EN21 NOx, SOx dan emisi udara signifikan lainnya 

Efluen dan Limbah EN22 Total air yang dibuang berdasarkan kualitas 

dan tujuan 
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EN23 Bobot total berdasarkan jenis dan metode 

pembuangan 

EN24 Jumlahdan volume total tumpahan signifikan 

EN25 Bobot limbah yang dianggap berbahaya 

menurut ketentuan Basel 2 Lampiran I,II,III 

dan VIII yang diangkut impor, diekspor atau 

diolah dan presentasi limbah yang diangkut 

untuk pengiriman internasional 

EN26 Identitas, ukuran, dan status lindung, dan nilai 

keanekaragaman hayati dari badan air 

danhabitat terkait yang secara signifikan 

terkena dampak dari pembuangan dan air 

limpasan dari organisasi 

Produk dan Jasa EN27 Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak 

lingkungan produk dan jasa 

EN28 Presentasi produk yang terjual dan 

kemasannya yang direklamasikan menurut 

kategori 

Kepatuhan EN29 Nilai moneter denda yang signifikan dan 

jumlah total sanksi non-moneter atas 

ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan 

peraturan lingkungan 

Transportasi  EN30 Dampak lingkungan signifikan dari 

pengangkutan produk dan barang lain serta 

bahan untuk operasional organisasi dan 

pengangkutan tenaga kerja 

Lain-lain EN31 Total pengeluaran dan investasi perlindungan 

lingkungan berdasarkan jenis 

Asesmen Pemasok 

atas Lingkungan 

EN32 Presentase penapisan pemasok baru 

menggunakan kriteria lingkungan 

EN33 Dampak lingkungan negatif signifikan aktual 

dan potensial dalam rantai pasokan dan 

tindakan yang diambil 

Mekanisme 

Pengaduan Masalah 

Lingkungan 

EN34 Jumlah pengaduan tentang dampak 

lingkungan yang diajukan, ditangani dan 

diselesaikan melalui mekanisme pengaduan 

resmi 

KATEGORI SOSIAL 

Sub Kategori : Praktik Ketenagakerjaan Dan Kenyamanan Bekerja 

Kepegawaian LA1 Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan 

baru dan turnover karyawan menurut 
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kelompok umur, gender dan wilayah 

LA2 Tunjangan yang diberikan bagi karyawan 

purnawaktu yang tidak diberikan bagi 

karyawan sementara atau paruh waktu, 

berdasarkan lokasi operasi yang signifikan 

LA3 Tingkat kembali bekerja dan tingkat resistensi 

setelah cuti melahirkan, menurut gender 

Hubungan Industrial LA4 Jangka waktu minimum pemberitahuan 

mengenai perubahan operasional, termasuk 

apakah hal tersebut tercantum dalam 

perjanjian bersama 

Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja 

LA5 Persentase total tenaga kerja yang diwakili 

dalam komite bersama formal manajemen 

pekerja yang membantu mengawasi dan 

memberikan saran program kesehatan dan 

keselamatan kerja 

LA6 Jenis dan tingkat cidera, penyakit akibat kerja, 

hari hilang dan kemangkiran serta jumlah 

total kematian akibat kerja, menurut daerah 

dan gender 

LA7 Pekerjaan yang sering terkena atau beresiko 

tinggi terkena penyakit yang terkait dengan 

pekerjaan mereka 

LA8 Topik kesehatan dan keselamatan tercakup 

dalam perjanjian formal serikat pekerja 

Pelatihan dan 

Pendidikan 

LA9 Jam pelatihan rata-rata pertahun perkaryawan 

menurut gender dan menurut kategori 

karyawan 

LA10 Program untuk manajemen keterampilan dan 

pembelajaran seumur hidup yang mendukung 

keberlanjutan kerja karyawan dan membantu 

mereka mengelola purna bakti 

LA11 Persentase karyawan yang menerima review 

kinerja dan pengembangan karier secara 

regular menurut gender dan kategori 

karyawan 

Keberagaman dan 

Kesetaraan Peluang 

LA12 Komposisi badan tata kelola dan pembagian 

karyawan perkategori karyawan menurut 

gender, kelompok usia, keanggotaan 

kelompok minoritas dan indikator 

keberagaman lainnya 
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Kesetaraan 

Remunerasi 

Perempuan dan Laki-

laki 

LA13 Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi 

perempuan terhadap laki-laki menurut 

kategori karyawan, berdasarkan lokasi 

operasional yang signifikan 

Asesmen Pemasok 

Terkait Praktik 

Ketenagakerjaan 

LA14 Persentase penapisan pemasok baru 

menggunakan praktik ketenagakerjaan 

LA15 Dampak negatif aktual dan potensial yang 

signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan 

rantai pasokan dan tindakan yang diambil 

LA16 Jumalh pengaduan tentang praktik 

ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan 

diselesaikan melalui pengaduan resmi 

KATEGORI SOSIAL 

Sub Kategori : Hak Asasi Manusia 

Investasi  HR1 Jumlah total dan persentase perjanjian dan 

kontrak investasi yang signifikan yang 

menyertakan klausul terkait hak asasi manusia 

atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia 

HR2 Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang 

kebijakan/prosedur HAM terkait dengan 

aspek HAM yang relevan dengan operasi 

Non Diskriminasi HR3 Jumlah total insiden diskriminasi dan 

tindakan korektif yang diambil 

Kebebasan Berserikat 

dan Perjanjian Kerja 

Bersama 

HR4 Operasi pemasok teridentifikasi yang 

mungkin melanggar atau beresiko tinggi 

melanggar hak untuk melaksanakan 

kebebasan berserikat dan perjanjian kerja 

bersama, tindakan yang diambil untuk 

mendukung hak-hak tersebut 

Pekerja Anak HR5 Operasi dan pemasok yang diidentifikasi 

beresiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja 

anak dan tindakan yang diambil untuk 

berkontribusi dalam penghapusan pekerja 

anak yang efektif 

Pekerja Paksa atau 

Wajib Kerja 

HR6 Operasi dan pemasok yang diidentifikasi 

beresiko tinggi melakukan pekerja paksa atau 

wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi 

dalam penghapusan segala bentuk pekerja 

paksa atau wajib kerja 

Praktik Pengamanan HR7 Persentase petugas pengamanan yang dilatih 

dalam kebijakan atau prosedur hak asasi 
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manusia di organisasi yang relevan dengan 

operasi 

Hak Adat HR8 Jumlah total insiden pelanggaran yang 

melibatkan hak-hak masyarakat adat dan 

tindakan yang diambil 

Asesmen  HR9 Jumlah total dan persentasi operasi yang telah 

melakukan review atau asesmen dampak hak 

asasi manusia 

Asesmen Pemasok 

atas Hak Asasi 

Manusia 

HR10 Persentase penapisan pemasok baru 

menggunakan kriteria hak asasi manusia 

HR11 Dampak negatif aktual dan potensial yang 

signifikan terhadap hak asasi manusia dalam 

rantai pasokan dan tindakan yang diambil 

Mekanisme 

Pengaduan Masalah 

Hak Asasi Manusia 

HR12 Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap 

hak asasi manusia yang diajukan, ditangani 

dan diselesaikan melalui pengaduan formal 

KATEGORI SOSIAL 

Sub Kategori : Masyarakat 

Masyarakat Lokal SO1 Persentase operasi dengan perlibatan 

masyarakat lokal, dampak & pengembangan 

SO2 Operasi dengan dampak negatif aktual dan 

potensial yang signifikan terhadap masyarakat 

lokal 

Anti Korupsi SO3 Jumalh total dan persentasi operasi yang 

dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi 

dan risiko signifikan yang teridentifikasi 

SO4 Komunikasi dan pelatihan mengenai 

kebijakan dan prosedur anti korupsi 

SO5 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan 

yang diambil 

Kebijakan Publik SO6 Nilai total kontribusi politik berdasarkan 

negara dan penerima/penerima manfaat 

Anti Persaingan SO7 Jumlah total tindakan hukum terkait anti 

persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli 

dan hasilnya 

Kepatuhan SO8 Nilai moneter denda yang signifikan dan 

jumlah total sanksi non-moneter atas 

ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan 

peraturan 

Asesmen Pemasok 

atas Dampak 

SO9 Persentase penapisan pemasok baru 

menggunakan kriteria untuk dampak terhadap 
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Terhadap Masyarakat masyarakat 

SO10 Dampak negatif aktual dan potensional yang 

signifikan terhadap masyarakat dalam rantai 

pasokan dan tindakan yang diambil 

Mekanisme 

Pengaduan Dampak 

Terhadap Masyarakat 

SO11 Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap 

masyarakat yang diajukan, ditangani dan 

diselesaikan melalui mekanisme pengaduan 

resmi 

KATEGORI SOSIAL 

Sub Kategori : Tanggung Jawab atas Produk 

Kesehatan 

Keselamatan 

Pelanggan 

PR1 Persentase kategori produk dan jasa yang 

signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan 

keselamatan yang dinilai untuk peningkatan 

PR2 Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap 

peraturan dan koda sukarela terkait dampak 

kesehatan dan keselamatan dari produk dan 

jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil 

Pelabelan Produk dan 

Jasa 

PR3 Jenis informasi produk dan jasa yang 

diharuskan oleh prosedur organisasi terkait 

dengan informasi dan pelabelan produk dan 

jasa yang signifikan harus mengikuti 

informasi sejenis 

PR4 Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap 

peraturan dan koda sukarela terkait dengan 

informasi dan pelabelan produk dan jasa, 

menurut jenis hasil 

PR5 Hasil survei untuk mengukur kepuasan 

pelanggan 

Komunikasi 

Pemasaran 

PR6 Penjualan produk yang dilarang atau 

disengketakan 

PR7 Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap 

peraturan dan koda sukarela tentang 

komunikasi pemasaran, termasuk iklan, 

promosi dan sponsor menurut jenis hasil 

Privasi Pelanggan PR8 Jumlah total keluhan yang terbukti terkait 

dengan pelanggaran privasi pelanggaran dan 

hilangnya data pelanggan 

Kepatuhan  PR9 Nilai moneter denda yang signifikan atas 

ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan 

peraturan terkait penyediaan dan penggunaan 

produk dan jasa 

Sumber : (www.globalreporting.org)  

http://www.globalreporting.org/
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5. Peraturan Tentang Corporate Social Responsibility 

 Di Indonesia, peraturan tentang tanggungjawab sosial sudah diatur 

oleh Pemerintah melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas dalam pasal 74 yang berisi : 

1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ 

atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan 

2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang 

dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang 

pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan 

dan kewajaran 

3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah 

  Peraturan Pemerintah ini telah mewajibkan bagi perusahaan yang 

berbentuk Perseroan Terbatas (PT) untuk melaksanakan program 

tanggungjawab sosial. Dimana perusahaan ini adalah perusahaan yang 

berkaitan dengan sosial dan lingkungan. Dan kewajiban perusahaan 

ini dianggarkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya 
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memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Dan jika perusahaan 

tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan dikenai sanksi. 

5. Nilai Perusahaan 

 Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh 

calon investor seandainya suatu perusahaan akan dijual. Indikator dari 

nilai perusahaan adalah harga saham, dan kalau harga saham 

meningkat maka dapat dikatakan bahwa keputusan-keputusan 

manajemen perusahaan itu benar, karena rahasia manajemen keuangan 

adalah meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan 

refleksi dari nilai pasar, karena nilai perusahaan dapat memberikan 

kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham 

perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham maka semakin 

tinggi pula kemakmuran pemegang saham. Dan nilai perusahaan  

diukur menggunakan rasio Tobin’s Q, yaitu salah satu rasio yang 

memasukkan semua unsur hutang dan modal saham perusahaan dan 

juga memasukkan seluruh aset perusahaan. Sehingga rasio ini dinilai 

bisa memberikan informasi paling baik karena bisa menjelaskan 

berbagai fenomena dalam kegiatan perusahaan (Wardhani, 2013).  

6. Teori Kepemilikan 

1) Kepemilikan manajemen  

  Menurut Sukirni (2012) kepemilikan manajemen adalah 

para pemegang saham yang juga berarti sebagai pemilik dalam 

perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam 

pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang 
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bersangkutan. Sehingga besarnya prosentase kepemilikan 

manajemen, semakin banyak pula keputusan-keputusan yang 

dibuat oleh pihak manajemen untuk memaksimumkan nilai 

perusahaannya. Manajer dalam hal ini memegang peranan penting 

karena manajer melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengawasan, serta pengambilan keputusan. Dan 

mereka yang memiliki saham perusahaan tentunya akan 

menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dengan 

kepentingannya sebagai pemegang saham (Rustiarini, 2011). 

2) Kepemilikan Institusional 

 Adalah persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh 

pihak institusi dan yang dimaksud pihak institusi dalam hal ini 

berupa LSM, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi 

maupun perusahaan swasta (Wiranata dan Nugrahanti, 2013). 

Investor institusional umumnya merupakan pemegang saham 

yang cukup besar karena memiliki pendanaan yang besar dan juga 

sebagai pemilik yang berkepentingan untuk membangun reputasi 

perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi 

menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar untuk 

menghalangi perilaku opportunistic manajer (Rustiarini, 2011). 

3) Kepemilikan Saham Asing 

 Kepemilikan saham asing adalah jumlah saham yang 

dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik individu maupun 

lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia. Selama ini 
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kepemilikan asing merupakan pihak yang dianggap concern 

terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (Rustiarini, 2011). 

Dengan semakin banyaknya saham asing yang tertanam di 

perusahaan maka akan dapat meningkatkan kinerja dari 

perusahaan yang diinvestasikan sahamnya. Hal ini terjadi karena 

pihak asing yang menanamkan modal sahamnya memiliki sistem 

manajemen, teknologi, dan inovasi, keahlian dan pemasaran yang 

cukup baik yang bisa membawa pengaruh positif bagi perusahaan 

(Wiranata dan Nugrahanti, 2013). 

C. Kerangka Pikiran 

Gambar 2.1 Kerangka Pikiran 

 

 

 

 

     

  

  

  

D. Pengembangan Hipotesis 

1. Kepemilikan Manajemen sebagai variabel moderasi atas 

pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap 

Nilai Perusahaan 

      Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility 

(X1) 

   Variabel Independen 
 

   Nilai Perusahaan 

  (Y) 

   Variabel Dependen 

 

      Kepemilikan Manajemen 

    (XM) 

     Variabel Moderating 
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Kepemilikan manajerial adalah besarnya kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh pihak manajemen seperti dewan komisaris, direksi, dan 

manajer yang juga sebagai pemegang saham di perusahaan tersebut, yang 

secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Para pemegang saham 

tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan karena mereka yang juga 

sebagai pemegang saham akan lebih bekerja keras untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan didalam memperbaiki lingkungannya. Dengan begitu 

investor akan lebih tertarik menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut 

sehingga nilai kekayaannyasebagai pemegang saham juga ikut meningkat. 

Oleh karena itu, semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan, 

maka manajer perusahaan akan semakin banyak mengungkapkan 

informasi sosial dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan didalam 

program Corporate Social Responsibility (Putri dan Raharja, 2013). 

H1  : Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai 

Perusahaan dengan Kepemilikan Manajemen sebagai variabel 

moderasi 


