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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Kusumadilaga (2010) menguji tentang pengaruh Coroprate Social 

Responsibility terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel 

moderating, teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, kriteria 

dalam menentukan sampel adalah  Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

untuk tahun 2006 dan 2008, hasil penelitian menunjukan bahwa  CSR 

berpengaruh signifikan terhadap nilai  perusahaan, artinya besar kecilnya praktik 

CSR mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan. variabel profitabilitas sebagai 

variabel moderating tidak dapat mempengaruhi hubungan CSR dan nilai 

perusahaan, dengan kata lain Corporate Social Responsibility tidak dapat 

meningkatkan nilai perusahaan pada saat profitabilitas perusahaan tinggi, dan 

sebaliknya CSR tidak dapat menurunkan nilai perusahaan pada saat profitabilitas 

perusahaan rendah. dan Terdapat perbedaan luas pengungkapan CSR periode 

sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas.  

 Handriyani (2013) menguji dan menganalisis pengaruh tanggungjawab 

sosial perusahaan (CSR) terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai 

variabel moderating. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia selama 3 tahun 

periode observasi (2009-2011). Data dikumpulkan menggunakan metoda 
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purposive sampling dan pengujian hipotesis menggunakan Moderated Regression 

Analysis (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan profitabilitas 

sebagai variabel moderating tidak dapat mempengaruhi hubungan pengungkapan 

CSR terhadap nilai perusahaan. 

Rosiana et al., (2013) menguji pengaruh pengungkapan CSR terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan 

profitabilitas sebagai variabel pemoderasi. Sampel yang dipakai dalam penelitian 

adalah 55 data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008 

sampai 2012 yang mana data dalam penelitian berasal dari data sekunder yang 

diperoleh melalui teknik dokumentasi. Teknik analisis menggunakan regresi linier 

berganda yang diolah dengan menggunakan teknik Moderated Regression 

Analysis. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan profitabilitas mampu 

memperkuat pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan. 

Faza & Subardjo (2014) menguji pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan, 

Pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan dengan ROA sebagai variabel 

moderating, Pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan dengan ROE sebagai 

variabel moderating, Pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan dengan NPM 

sebagai variabel moderating Sampel penelitian ini adalah pengungkapan 

pertanggungjawaban sosial pada sektor perusahaan manufaktur tahun 2010 

sampai 2012 dengan menggunakan data sekunder dan metode purposive sampling 

didapatkan sebanyak 12 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel 
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penelitian. Teknik analisis pada penelitian ini adalah analisis regresi sederhana 

dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. ROA dan ROE sebagai variabel 

moderating mempengaruhi hubungan pengaruh CSR dan nilai perusahaan, 

sedangkan NPM berpengaruh negatif.  

(Ramadhani et al., 2017) menguji pengaruh Corporate Social 

Responsibility (CSR) dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan 

dengan profitabilitas sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015.Pemilihan sampel pada 

penelitian ini dengan metode purposive sampling dimana sampel dalam penelitian 

ini adalah laporan keuangan dan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2013-

2015. Jumlah sampel yang digunakan yaitu 44 perusahaan. teknik analisis 

dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa (1) CSR berpengaruh positif  signifikan terhadap nilai 

perusahaan, (2) Kepemiikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan, (3) CSR berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderating,(4) Kepemilikan 

manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan dengan 

profitabilitas sebagai variabel moderating .  

Tabel 2.1  

Hasil Penelitian Terdahulu 

No Nama 

(Tahun) 

Judul/Jurnal Objek/Variabel/Analisis Hasil 

1 Kusumadilaga Pengaruh 

Corporate 

Objek: Semua 

perusahaan manufaktur 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  
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(2010) 

 

Social 

Responsibility 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

dengan 

Profitabilitas 

sebagai 

Variabel 

Moderating  

yang terdaftar di BEI 

tahun 2006-2008 

 

Variabel:  

VI = CSR 

VD = Nilai perusahaan 

VM = Profitabilitas  

 

Teknik Analisis : 

 Analisis regresi 

berganda 

besar kecilnya 

praktik CSR 

mempengaruhi 

peningkatan nilai 

perusahaan. variabel 

profitabilitas sebagai 

variabel moderating 

tidak dapat 

mempengaruhi 

hubungan CSR dan 

nilai perusahaan 

 

2 Handriyani 

(2013) 

Pengaruh 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Terhadap 

Nilai 

Perusahaan 

Dengan 

Profitabilitas 

Sebagai 

Variabel 

Moderating 

Objek: Semua 

perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI 

tahun 2009-2011 

 

Variabel:  

VI = CSR 

VD = Nilai perusahaan 

VM = Profitabilitas  

 

Teknik Analisis : 

Analisis regresi berganda 

pengungkapan CSR 

mempunyai 

pengaruh signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan dan 

profitabilitas sebagai 

variabel moderating 

tidak dapat 

mempengaruhi 

hubungan 

pengungkapan CSR 

terhadap nilai 

perusahaan. 

 

3 Rosiana et al., 

(2013) 

Pengaruh 

Pengungkapan 

CSR terhadap 

Nilai 

Perusahaan 

dengan 

Profitabilitas 

sebagai 

Variabel 

Pemoderasi 

Objek: Semua 

perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI 

tahun 2008-2012 

 

Variabel:  

VI = CSR 

VD = Nilai perusahaan 

VM = Profitabilitas  

 

Teknik Analisis : 

Analisis regresi berganda 

dan Moderated 

Regression Analysis 

(MRA) 

pengungkapan CSR 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan dan 

profitabilitas mampu 

memperkuat 

pengaruh 

pengungkapan CSR 

terhadap nilai 

perusahaan. 

 

4 Faza dan 

Subardji 

(2014) 

Pengaruh 

Corporate 

Social 

Responsibility  

Terhadap 

Objek: Semua 

perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI 

tahun 2010-2012 

 

CSR berpengaruh 

positif terhadap nilai 

perusahaan. ROA 

dan ROE sebagai 

variabel moderating 
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Nilai 

Perusahaan 

dengan 

Profitabilitas 

sebagai 

Variabel 

Moderating 

Variabel:  

VI = CSR 

VD = Nilai perusahaan 

VM = Profitabilitas 

(ROA, ROE, NPM) 

 

Teknik Analisis : 

Analisis Regresi 

Sederhana dan Analisis 

regresi berganda 

mempengaruhi 

hubungan pengaruh 

CSR dan nilai 

perusahaan, 

sedangkan NPM 

berpengaruh negatif.  

 

5 Ramadhani et 

al., 

(2017) 

Pengaruh 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Dan 

Profitabilitas 

terhadap Nilai 

Perusahaan" 

Objek: Semua 

perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI 

tahun 2013-2015 

 

Variabel:  

VI = CSR dan 

kepemilikan manajerial  

VD = Nilai perusahaan 

VM = Profitabilitas  

 

Teknik Analisis: 

Analisis regresi berganda 

 (1) CSR 

berpengaruh positif  

signifikan terhadap 

nilai perusahaan, (2) 

Kepemiikan 

manajerial 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan, (3) 

CSR berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan dengan 

profitabilitas sebagai 

variabel 

moderating,(4) 

Kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

dengan profitabilitas 

sebagai variabel 

moderating .  

 

Kesimpulan dari penelitian terdahulu bahwa Corporate Social 

Responsibility berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh (Kusumadilaga, 2010) hasil penelitian tersebut 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Handriyani, 2013), (Rosiana et al., 

2013), (Faza & Subardjo, 2014) dan (Ramadhani et al., 2017). Untuk profitabilitas 
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sebagai variabel moderasi tidak dapat mempengaruhi hubungan CSR dan nilai 

perusahaan sesuai hasil penelitian yang dilakukan (Kusumadilaga, 2010), hasil 

penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Handriyani, 

2013), sedangkan hasil berbeda yang dilakukan oleh (Rosiana et al., 2013) 

profitabilitas mampu memperkuat pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai 

perusahaan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh  (Faza & Subardjo, 2014) dan (Ramadhani et al., 2017). 

Keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada tujuan 

penelitiannya untuk mengetahui pengaruh pengungkapan Corporate Social 

Responsibility terhadap nilai perusahan dan profitabilitas sebagai variabel 

moderasi. CSR di analisis berdasarkan GRI G4 yang merupakan pembaharuan dan 

penyelesaian pedoman pelaporan berkelanjutan GRI G3.1 (Neraca, 2014), dan 

nilai perusahaan dihitung menggunakan Rasio tobins’Q yang menunjukan 

estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap 

investasi incremental. Sedangkan profitabilitas di hitung menggunakan ROA 

untuk mengukur tigkat pengembalian aset yang di keluarkan perusahan. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Agency Theory 

Menurut Husnan (1998) bagi perusahaan yang berbentuk perseroan 

terbatas (lebih-lebih untuk yang telah terdaftar di pasar modal), seringkali terjadi 

pemisahan antara pengelola perusahaan (pihak manajemen, disebut juga sebagai 

agent) dengan pemilik perusahaan (atau pemegang saham, disebut juga sebagai 
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principal). Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk 

mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya 

akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat 

dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing pihak 

berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang 

dikehendaki (Irfan, 2002). Masalah keagenan (agency problems) muncul dalam 

dua bentuk ,yaitu antara pemilik perusahaan (principals) dengan pihak 

manajemen (agent), dan antara pemegang saham dengan pemegang obligasi 

(Husnan, 2008). 

2. Teori Sinyal (Signaling Theory) 

 Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan 

untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan 

perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara 

perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai 

perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor, kreditor). 

Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka 

melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. 

Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi 

asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan 

memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan 

yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek 

perusahaan yang akan datang (Menurut Wolk et al, 2000 dalam Rahayu, 2010) 
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3. Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusaaan unuk 

melaksanakan kewajiban yang didasarkan atas keputusan untuk mengambil 

kebijakan dan tindakan dengan memerhatikan kepentingan para stakeholders dan 

lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitasnya yang berlandasan pada 

ketentuan hukum yang berlaku (Azheri, 2011). Corporate Social Reponsibility 

(CSR) atau tanggungjawab sosial perusahaan merupakan salah satu kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan.(Mulyadi et al., 2012). 

Menurut Prince of Wales International Business Forum dalam Azheri 

(2011). Ada lima pilar aktivitas CSR yaitu sebagai berikut: 

a. Building human capital adalah berkaitan dengan internal perusahaan untuk 

menciptakan sumber daya manusia yang handal, sedangkan secara 

eksternal perusahaan dituntut melakukan pemberdayaan masyarakat. 

b. Strengthening economics adalah perusahaan dituntut untuk tidak menjadi 

kaya sendiri sementara komunitas di lingkunganya miskin. Perusahaan 

harus memberdayakan ekonomi sekitarnya. 

c. Assesing social chesion adalah upaya untuk menjaga keharmonisan dengan 

masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik. 

d. Encouraging good governance adalah perusahaan dalam menjalanjakan 

bisnisnya, harus mengacu pada Good Corporate Governance (GCG). 

e. Protecting the environment adalah perusahaan harus berupaya keras 

menjaga kelestarian lingkungan. 

Pada umumnnya  perusahaan   menggunakan   konsep   dari   GRI   (Global   

Reporting initiative) sebagai acuan dalam penyusunan pelaporan CSR. Global   
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Reporting Initiative (GRI) adalah sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah 

mempelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka 

laporan    keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-menerus melakukan 

perbaikan dan  penerapan  di  seluruh  dunia  (www.globalreporting.org). Konsep 

pelaporan CSR yang digagas oleh GRI adalah konsep sustainability report  yang  

muncul  sebagai  akibat  adanya  konsep sustainability development. Dalam 

sustainability report digunakan metode triple bottom line, yang tidak hanya 

melaporan sesuatu yang diukur dari sudut pandang  ekonomi saja, melainkan dari 

sudut  pandang  ekonomi,  sosial  dan  lingkungan.  Gagasan  ini  merupakan  

akibat dari  adanya  3  dampak  operasi  perusahaan  yaitu  ekonomi,  sosial  dan  

lingkungan. 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility di ukur menggunakan 

pedoman Global Reporting Initiative (GRI) yang merupakan sebuah kerangka 

pelaporan untuk membuat laporan pertanggng jawaban perusahaan (sustainability 

reports). Global Reporting Initiative (GRI) telah melakukan pembaharuan dan 

penyelesaian pedoman baru yaitu GRI G4 yang merupakan penyempurnaan dari 

GRI G3.1. (Neraca, 2014). Sama seperti pedoman yang sebelumnya, pedoman ini 

terdiri atas dua ikhtisar pengungkapan yaitu standar umum dan standar khusus. 

Standar khusus mengatur mengenai pengungkapan yang dapat dilaporan 

perusahaan yang dibagi ke dalam 3 kategori. Kategori tersebut meliputi kategori 

ekonomi, kategori lingkungan dan kategori sosial. Pada pedoman GRI G4 

kategori sosial dibagi menjadi beberapa sub-kategori yang meliputi praktik 

ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat serta 
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tanggung jawab atas produk. Kategori yang ada di dalam GRI-G4 memiliki 91 

indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian pelaporan keberlanjutan. 

(Lampiran 1) 

Untuk mengidentifikasi luas dan tingkat pengungkapan Corporate Social 

Responsiility dalam (sustainability report)  perusahaan menggunakan rumus 

sebagai berikut:  

  

 

Keterangan: 

CSRDIj = Corporate Social Responsibility Disclosure perusahaan j 

∑Xij  = Jumlah item yang diungkapkan 

Nj  = jumlah keseluruhan item, nj = 91 

Dengan demikian, CSR merupakan suatu bentuk kepedulian perusahaan 

yang tidak hanya berupa sumbangan financial kepada masyarakat yang bersifat 

sesaat melainkan terhadap semua stakeholders termasuk lingkungan dan 

masyarakat disekitarnya, dengan cara perusahaan menyisihkan sebagian 

keuntungannya yang digunakan untuk kepentingan pembangunan manusia dan 

lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan profesional 

sehingga tercipta keseimbangan dan kesejahteraan bersama (Mulyadi et al., 2012).  

4. Profitabilitas 

Menurut Brighan & Houston (2006) Profitabilitas adalah hasil akhir dari 

sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Profitabilitas 

merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba baik yang berasal dari penjualan maupun 

CSRDIj =  
∑Xij

nj
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dari pendapatan investasi (Umro & Fidiana, 2016). Terjadinya peningkatan laba 

mampu memberikan sinyal positif kepada para investor bahwa perusahaan 

tersebut profitable dan diharapkan dapat memberikan kesejahteraan kepada para 

pemegang saham melalui pengembalian saham yang tinggi Pramana & Mustanda 

(2016) dalam Wulandari & Wiksuana (2017). 

Menurut Brigham & Houston (2006) Rasio Profitabilitas adalah 

sekelompok rasio yang menunjukan gabungan efek-efek dari 

likuiditas,manajemen aktiva, dan utang pada hasil-hasil operasi. Rasio 

Profitabilitas terdiri dari margin laba atas penjualan, rasio dasar untuk 

menghasilkan laba (BEP), tingkat pengembalian total aktiva, dan tingkat 

pengembalian ekuitas saham biasa. Laba yang dihasilkan dari penjualan dapat 

diukur menggunakan rasio gross profit margin dan net profit margin. (Umro & 

Fidiana, 2016). Sedangkan laba yang dihasilkan dari pendapatan investasi dapat 

diukur menggunakan rasio return on equity dan return on asset. (Umro & Fidiana, 

2016). Keuntungan yang layak dibagikan kepada pemegang saham adalah 

keuntungan setelah bunga dan pajak, sehingga dengan profitabilitas yang tinggi 

dapat memberikan nilai tambah kepada nilai perusahaannya yang tercermin pada 

harga sahamnya. (Umro & Fidiana, 2016). Penelitian ini menghitung rasio 

profitabilitas menggunakan ROA  rasio ini mengukur keberhasilan manajemen 

dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan laba 

sebelum pajak dengan total asset. 
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5. Nilai Perusahaan 

Menurut (Husnan, 1998) nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia 

dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Nilai perusahaan 

merupakan gambaran keadaan suatu perusahaan dalam keadaan baik atau tidak 

tercermin dari peningkatan atau penurunan harga saham (Umro & Fidiana, 2016). 

Nilai perusahaan yang baik menggambarkan bahwa tingkat kemakmuran 

pemegang saham juga baik sehingga dapat menjadi daya tarik para investor untuk 

melakukan kegiatan investasi (Umro & Fidiana, 2016). Nilai Perusahaan diukur 

dengan Tobin’s Q (Stacia & Juniarti, 2015). Nilai Tobin’s Q menggambarkan 

suatu kondisi peluang investasi yang dimiliki perusahaan atau potensi 

pertumbuhan perusahaan (Stacia & Juniarti, 2015). 

 

 

C. Pengembangan Hipotesis 

Hubungan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan 

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam 

Sustainability Reporting (laporan keberlanjutan) (Surya, 2012). Corporate Social 

Responsibility menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan 

karena salah satu dasar pemikiran yang melandasi Corporate Social Responsibility 

yang pada saat ini dianggap sebagai inti etika bisnis adalah kesadaran bahwa 

perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban ekonomi dan legal terhadap 

pemegang saham (shareholder) saja, tetapi juga memiliki kewajiban sosial 

terhadap stakeholder (pemangku kepentingan) seperti pemerintah, customers, 
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investors, masyarakat, pegawai dan bahkan competitor (Faza & Subardjo, 2014). 

Hasil penelitian yang dilakukan (Kusumadilaga, 2010), bahwa besar kecilnya  

praktik CSR mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan. Hal ini sesuai dengan 

teori bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk 

kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. 

Apabila perusahaan dapat memaksimalkan manfaat yang diterima stakeholder 

maka akan timbul kepuasan bagi stakeholder yang akan meningkatkan nilai 

perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Ramadhani et al., 2017), 

bahwa semakin banyak pengungkapan CSR maka semakin tinggi pula nilai 

perusahaan. Apabila perusahaan memiliki kinerja lingkungan dan sosia yang baik, 

maka akan direspon positif oleh investor melalui peningkatan harga saham. 

H1 : Diduga Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

Pengaruh Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi dalam Hubungan  antara 

Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan 

Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin baik nilai 

perusahaan karena tingkat profitabilitas yang tinggi mencerminkan perusahaan 

tersebut memiliki kinerja yang baik dalam menghasilkan laba serta mencerminkan 

bahwa kemakmuran pemegang saham terwujud dengan baik (Umro & Fidiana, 

2016). Hasil penelitian (Rosiana et al., 2013) Profitabilitas yang semakin tinggi 

akan membuat manajemen dapat melakukan dan mengungkapkan aktivitas CSR 

secara lebih luas.  
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H2: Diduga Corporate Social Responsibility (CSR) akan meningkatkan nilai 

perusahaan saat profitabilias perusahaan tinggi. 

 

D. Kerangka pemikiran  

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian terdahulu bahwa Corporate 

Social Responsibility berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kusumadilaga, 2010) hasil penelitian 

tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Handriyani, 2013), 

(Rosiana et al., 2013), (Faza & Subardjo, 2014) dan (Ramadhani et al., 2017). 

Untuk profitabilitas sebagai variabel moderasi tidak dapat mempengaruhi 

hubungan CSR dan nilai perusahaan sesuai hasil penelitian yang dilakukan 

(Kusumadilaga, 2010), hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Handriyani, 2013), sedangkan hasil berbeda yang dilakukan oleh 

(Rosiana et al., 2013) profitabilitas mampu memperkuat pengaruh pengungkapan 

CSR terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh  (Faza & Subardjo, 2014) dan (Ramadhani et al., 2017). 

Maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu 

kerangka pemikiran. Kerangka konseptual penelitian ini dapat diliat pada gambar 

2.1. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Model : Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan 

dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. 
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