
6 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang sudah dilakukan yaitu penelitian tentang pengaruh CSR 

dengan nilai perusahaan oleh Rosiana dkk (2013)yang menggunakan 55 sampel 

perusahaaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan memperoleh kesimpulan 

bahwa CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 

manufaktur dan profitabilitas yang diperoleh atau dihasilkan perusahaan juga 

menjadi salah satu faktor yang mampu memperkuat pengaruh pengungkapan  

CSR  terhadap nilai perusahaan.  

 Nurjanah dkk. (2013)penelitian menunjukkan bahwa Aktivitas Corporate 

Social Responsibility menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan citra perusahaan dimata publik. Tanggung jawab sosial perusahaan 

atau CSR yang dilakukan terbukti mendapat sambutan positif dari masyarakat 

lokal.Penelitian Nurjannah dkk ini menggunakan sempel salah satu perusahaan di 

Riau dengan meneliti program-program CSR yang telah dilakukan oleh 

perusahaan, baik dibidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.Serta 

mengukur dan menilai kesuksesan program-program tersebut melalui tingkat 

respon dan keberhasilan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. 

Penelitian tentang pengaruh CSR dengan nilai perusahaan oleh Gunawan 

dan Utami (2008)yang menggunakan sampel perusahaaan yang terdaftar di BEI  

pada tahun 2005-2006  memperoleh kesimpulan bahwa CSR berpengaruh positif 
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terhadap nilai perusahaan, yang apabila semakin banyak perusahaan dalam 

mengungkapkan item pengungkapan sosialnya dan semakin bagus 

pengungkapannya maka akan semakin tinggi dampaknya terhadap nilai 

perusahaaan.  

 Dwijayanti dkk. (2012)lokasi penelitian di Bursa Efek Indonesia, 

menggunakan data sekunder dengan mengakses situs www.idx.co.id. 

DanIndonesian Capital Market Directory(ICMD).Populasi berupa kelompok 

industri manufaktur periode 2007-2010.Pemilihan sampel melalui purposive 

sampling dengan kriteria: perusahaanmengungkapkan CSR dalam laporan tahunan 

dan memiliki data terkait variabel penelitian, sehingga diperoleh 160 pengamatan. 

Pengungkapan CSR tidak terbukti berpengaruh pada hubungan kinerja keuangan 

dan  return saham. Hal ini karena CSR yang telah diregulasi oleh pemerintah. 

Rendahnya kualitas pengungkapan CSR menjadi pertimbangan Investor, karena 

Laporan Tahunan hanya memuat halpositif tentang perusahaan, sehingga 

pemerintah perlu menetapkan aturan untuk  melaporkan CSR secara khusus dalam  

Sustainability Reporting. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pemilihan 

variabel moderasi yang menggunakan profitabilitas. Profitabilitas   sebagai   

variabel   moderating   digunakan  karena secara teoritis semakin tinggi tingkat 

profitabilitas yang dicapai perusahaan maka semakin kuat pula hubungan 

pengungkapan sosial dengan nilai perusahaan. Perbedaan   lain dengan penelitian 

sebelumnya adalah digunakannya standar GRI G3.1 (Global  Reporting Initiative) 

di dalam mengukur  pengungkapan sosial di dalam penelitian ini. Periode 
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penelitian yang digunakan yaitu tiga tahun pengamatan (2012-2014). Hal ini juga 

memperbaiki  keterbatasan  penelitian  terdahulu yang  hanya menggunakan  dua 

tahun periode dan tidak   digunakannya standar GRI G3.2 di dalam pengukuran 

pengungkapan sosial. Alasan   digunakannya   standar   GRI  G3.1  di   dalam 

penelitian  ini  karena pengungkapan yang  terdapat  di dalam GRI G3.1 bersifat 

internasional  dan  bisa digunakan untuk berbagai macam sektor dan ukuran 

perusahaan.    

B. Tinjauan Teori 

 

1. Teori  Stakeholders 

Konsep tanggung jawab sosial  perusahaan telah mulai dikenal  sejak  awal   

1970an,   yang  secara   umum   dikenal   dengan stakeholders   theory   artinya  

sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder,         

nilai-nilai, pemenuhan  ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan 

lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan 

secara berkelanjutan. Stakeholder theory dimulai dengan asumsi bahwa nilai  

(value)   secara   eksplisit   dan   tak   dipungkiri   merupakan bagian dari kegiatan 

usaha. (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 stakeholder. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan  sangat   

dipengaruhi   oleh   dukungan   yang   diberikan   oleh  stakeholder   kepada 

perusahaan tersebut Ghozali dan Chariri, (2007). Tanggung   jawab   sosial   
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perusahaan   seharusnya   melampaui   tindakan memaksimalkan laba   untuk     

kepentingan  pemegang  saham (stakeholder), namun lebih luas   lagi   bahwa 

kesejahteraan yang dapat diciptakan oleh perusahaan  sebetulnya   tidak   terbatas   

kepada kepentingan pemegang saham,tetapi  juga untuk kepentingan stakeholder, 

yaitu semua pihak  yang mempunyai keterkaitan atau klaim terhadap perusahaan  

(Untung, 2008 dalamWaryanti, 2009).      

Stakeholdersadalahpemasok, pelanggan, pemerintah, masyarakat lokal, 

investor, karyawan, kelompok, politik, dan asosiasi perdagangan. Seperti halnya 

pemegang saham yang mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan   yang   

dilakukan   oleh   manajemen   perusahaan,  stakeholder juga mempunyai hak 

terhadap perusahaan. Waryanti, (2009).Stakeholder  pada dasarnya dapat     

mengendalikan  atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian 

sumber-sumber ekonomi   yang digunakan   perusahaan.   Oleh   karena   itu 

power   stakeholderditentukan   oleh besar kecilnya power  yang dimiliki 

stakeholder atas sumber tersebut Ghozali dan Chariri, (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.   Oleh karena itu, 

ketika stakeholder mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, 

maka perusahaan akan bereaksi dengan cara- cara yang memuaskan keinginan 

stakeholder. 
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Atas dasar argument  di atas, teori stakeholderumumnya   berkaitan 

dengan cara-cara yang digunakan perusahaan untuk memanage 

stakeholdernya.Cara-cara yang dilakukan perusahaan untuk memanage 

stakeholdernya tergantung pada strategi yang diadopsi perusahaan. 

2. Corporate Social Responsibility (CSR)    

Suharto (2008)CSR adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan 

sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia dan 

lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan 

profesional.Konsep planet jelas berkaitan dengan aspek lingkungan hidup(the 

environment).Konsep people di dalamnya bisa merujuk pada konsep social 

development dan human rights yang tidak hanya menyangkut kesejahteraan 

ekonomi masyarakat (seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan 

kerja).Melainkan pula, kesejahteraan sosial (semisal pemberian jaminan sosial, 

penguatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan 

pendididikan, penguatan kapasitas lembaga-lembaga sosial dan kearifan lokal). 

Sedangkan konsep  prosedur bisa mencakup konsep  organizational governance,  

labor practices, fair operating practices, dan consumer issues. 

Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau  Corporate Social Responsibility 

(CSR) ini merupakan mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela 

mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya 

dan interaksinya dengan  stakeholders, yang melebihi tanggungjawab organisasi 

di bidang hukum. Jadi dengan ini diharapkan setiap perusahaan dapat 
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mengimbangi kinerja perusahaannya bukan hanya mengejar  protabilitas saja tapi 

juga harus bisa memahami dan peduli terhadap masyarakat sekitar. 

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan 

yang disebut Sustainability Reporting.Sustainability Reportingadalah pelaporan 

mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja 

organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan 

(sustainable   development).Sustainability   Reporting   meliputi pelaporan 

mengenai  ekonomi, lingkungan  dan pengaruh sosial terhadap kinerja     

organisasi (ACCA, 2004 dalam Anggraini, 2006). Sustainability report harus 

menjadi      dokumen  strategik  yang berlevel  tinggi    yang menempatkan   isu,   

tantangan   dan   peluang  Sustainability   Development   yang membawanya 

menuju kepada core business dan sektor industrinya berkaitan dengan 

pelaksanaan CSR. 

Perusahaan bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kategori.Meskipun 

cenderung menyederhanakan realitas, tipologi ini menggambarkan kemampuan   

dan komitmen perusahaan dalam menjalankan CSR. Pengkategorian dapat 

memotivasi perusahaan dalam mengembangkan program  CSR, dan dapat pula 

dijadikan cermin dan guideline untuk menentukan model CSR yang tepat. 
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Indeks  pengungkapan CSR berdasarkan standar GRI G3.1(Global 

Reporting Initiative), yaitu sebagai berikut :  

 a.   Indikator Kinerja Ekonomi (economic performance indicator)  

 b.   Indikator Kinerja  Lingkungan(environment performance indicator)  

 c.  Indikator Kinerja Tenaga Kerja (labor practices performance indicator) 

d. Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia (human rights performance 

indicator)  

 e.  Indikator Kinerja Sosial (social performance indicator)  

 f.  Indikator Kinerja Produk (product responsibility performance indicator) 

 

3. Etika Usaha 

Banyaknya sekandal yang terjadi akhir-akhir ini, memacu timbulnya 

dorongan yang kuat untuk memperbaiki etika usaha (business ethics). Seperti 

yang dibahas sebelumnya, perusahaan akan mendapatkan keuntungan karena 

reputasi yang baik dan akan mendapatkan hukuman karena reputasi jelek. 

Reputasi mencerminkan sejauh mana perusahaan berlaku etis.Etika usaha dapat 

digambarkan dari perilaku dan sikap perusahaan terhadap karyawan, pelanggan, 

masyarakat dan pemegang saham.Standar perilaku etis yang tinggi memaksa 

perusahaan untuk memperlakukan pihak-pihak yang berhubungan langsung 

dengan perusahaan secara adil dan jujur. Komitmen perusahaan terhadap suatu 
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etika atau standar etis dapat dilihat dari kecenderungan karyawannya, mulai dari 

tingkat atas sampai tingkat bawah, untuk mematuhi hukum, standar moral, 

peraturan, praktik ketenagakerjaan yang adil, praktik pemasaran dan penjualan 

yang wajar, penggunaan informasi yang rahasia untuk kepentingan pribadi, 

keterlibatan masyarakat, dan pembayaran ilegal untuk mendapatkan usaha 

(Brigham dan Houston, 2013). 

4. Nilai Perusahaan  

Harga atau Nilai Perusahaan merupakan nilai perusahaan yang diukur 

melalui atau dengan nilai saham yang beredar di pasar.Harga saham didasarkan 

pada arus kas yang diharapkan pada tahun-tahun mendatang, bukan hanya pada 

tahun-tahun berjalan.Maka dari itu maksimalisasi harga saham meminta kita 

untuk melihat operasi perusahaan secara jangka panjang.Jika manajer ingin 

memaksimalkan harga saham maka mereka harus tau bagaimana harga itu 

ditentukan. Karena dengan harga saham yang perusahaan itulah yang menjadi 

dasar investor untuk menanamkan modal dengan membeli saham perusahaan, 

karena kekayaan para investor adalah saham yang ia miliki dikalikan harga 

sahamnya, jadi para investor tidak mungkin sembarangan untuk menentukan atau 

memilih perusahaan apa yang akan dia beli sahamnya (Brigham dan Houston, 

2013). 

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. Dalam penilaian 
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perusahaan terkandung  unsur    proyeksi, asuransi, perkiraan, dan judgment . Ada   

beberapa konsep dasar penilaian yaitu: nilai ditentukan   untuk   suatu   waktu   

atau   periode   tertentu;   nilai   harus   ditentukan pada harga   yang  wajar;   

penilaian tidak dipengaruhi  oleh kelompok pembeli tertentu.  

Suatu perusahaan dikatakan mempunyai nilai yang baik jika kinerja 

perusahaan juga baik.Nilai perusahaan dapat tercermin dari harga sahamnya. Jika 

nilai   sahamnya tinggi  bisa dikatakan nilai perusahaannya juga baik. Karena 

tujuan utama perusahaan adalah  meningkatkan  nilai perusahaan melalui 

peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. 

5. Profitabilitas 

 Laporan akuntansi mencerminkan dan memaparkan kejadian atau keadaan 

keuangan perusahaan dimasa lalu, tetapi laporan keuangan tersebut juga bisa 

memberikan kita petunjuk tentang hal-hal yang sebenarnya memiliki arti penting, 

apa yang kemungkinana akan terjadi dimasa depan. Likuiditas manajemen, aset 

dan utang yang dimiliki perusahaan menceritakan apa dan bagaimana kebijakan 

serta operasi perusahaan Brigham dan Houston, (2013). Profitabilitas merupakan 

gambaran dari kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Ukuran 

profitabilitas dapat berbagai macam seperti: laba operasi, laba bersih, tingkat    

pengembalian investasi atau aktiva, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. 
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C. Rerangka Pemikiran 

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang, tinjauan pustaka dan landasan 

teori yang telah dijelaskan sebelumnya paa penelitian ini, maka rerangka 

pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model: Pengaruh corporate social responcibility terhadap nilai perusahaan 

dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. 

 

 

D. Pengembanganh Hipotesis 

1. Hubungan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan. 

Tujuan  utama perusahaan adalah meningkatkan  nilai perusahaaan. Nilai 

perusahaan   akan terjamin tumbuh  secara berkelanjutan (sustainable)apabila 

perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup karena 

keberlanjutan merupakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan 

ekonomi, lingkungan dan masyarakat. Dimensi tersebut terdapat di dalam 

penerapan Corporate Social Responsibility yang dilakukan perusahaan  sebagai 

bentuk pertanggungjawaban dan kepedulian terhadap lingkungan di sekitar 

CORPORATE SOCIAL 
RESPONCIBILITY 

(X1) 

 

NILAI PERUSAHAAN 

(Y) 

PROFITABILITAS 

(X2) 
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perusahaan.  Banyak   manfaat   yang   diperoleh   perusahaan dengan pelaksanan 

corporate social responsibility, antara lain produk  semakin disukai oleh 

konsumen dan perusahaan  diminati  investor. 

Semakin tinggi tingkat pengungkapan dan semakin sukses kegiatan CSR 

yang dilaksanakan oleh sebuah perusahaan maka akan meningkatkan nilai   

perusahaan yang dapat dilihat dari   harga  saham dan laba perusahaan (earning) 

sebagai akibat dari para investor yang menanamkan saham di perusahaan karena 

kepercayaannya kepada perusahaan yang dilihat dari citra perusahaan, dan 

mayoritas konsumen akan lebih memilih suatu produk yang mempunyai citra 

baik. Penelitian tentang pengaruh CSR dengan nilai perusahaan oleh Gunawan 

dan Utami (2008)yang menggunakan sampel perusahaaan yang terdaftar di BEI  

pada tahun 2005-2006 dan memperoleh kesimpulan bahwa CSR berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan yang apabila semakin banyak perusahaan dalam 

mengungkapkan item pengungkapan sosialnya dan semakin bagus 

pengungkapannya maka akan semakin tinggi dampaknya terhadap nilai 

perusahaaan.  

H1 :   Pengungkapan Corporate Social Responsibility  (CSR)  berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan.  
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2. Hubungan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan 

dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. 

 

Profitabilitas   perusahaan   merupakan   kemampuan   perusahaan   dalam 

menghasilkan laba bersih  dari aktivitas  yang  dilakukan pada periode akuntansi.   

Profitabilitas dapat menjadi pertimbangan penting   bagi   investor dalam 

keputusan investasinya, karenasemakinbesar dividen  (dividend payout)  akan 

semakin  menghemat biaya modal, di sisi   lain   para   manajer  (insider)  menjadi  

peningkat powernya bahkan bisa meningkatkan kepemilikannya akibat 

penerimaan deviden sebagai hasil keuntungan yang tinggi  

Pengungkapan sosial perusahaan diwujudkan melalui kinerja ekonomi, 

lingkungan dan    sosial.Semakin baik kinerja yang dilakukan perusahaan 

didalammemperbaiki lingkungannya (kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial),   

maka   nilai   perusahaan   semakin   meningkat akibat dari kepercayaan para 

investor yang menanamkan sahamnya pada perusahaan dan loyalitas konsumen 

terhadap produk perusahaan.Hal tersebut dikarenakan para investor lebih tertarik 

untuk menginvestasikan modalnya pada korporasi yang ramah lingkungan dan 

memilliki citra yang baik.Jadi dengan tingginya nilai perusahaan yang merupakan 

dampak dari tingginya pengungkapan CSR yang dilakukan, maka otomatis tingkat 

profitabilitas perusahaan juga akan semakin meningkat. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa, Corporate Social Responsibility akan meningkatkan nilai 

perusahaan dan profitabilitas juga menjadi salah satu faktor yang mampu 

memperkuat pengaruh pengungkapan  CSR  terhadap nilai perusahaan. 
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Penelitian Rosiana dkk (2013) memperoleh kesimpulan bahwa CSR 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur dan 

profitabilitas yang diperoleh atau dihasilkan perusahaan juga menjadi salah satu 

faktor yang mampu memperkuat pengaruh pengungkapan  CSR  terhadap nilai 

perusahaan 

H2 :Pengungkapan Corporate Social Responsibility  (CSR)  berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variable moderasi. 

 

 

 


