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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan  Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini, terutama dalam 

karakteristik perusahann, luas pengungkapan CSR dan nilai perusahaan telah 

banyak dilakukan. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian satu dengan 

penelitian lain, baik dari segi Objek, variable yang digunakan, maupun hasil 

dari penelitiannya. Hasil penelitian yang berbeda menunjukkan adanya kontra 

antara peneliti satu dengan peneliti lainnya. Berikut tabel ringkasan yang 

menunjukkan penelitian tentang pengungkapan CSR dari peneliti sebelumnya. 

Tabel 2.1 Ringkasan penelitian Terdahulu  

Nama  Judul  Hasil  Perbedaan  

Ibrahim 

et al. 

(2015) 

Karakteristik 

Perusahaan, 

Luas 

Pengungkapan 

Corporate 

Sosial 

Responsibility 

dan Nilai 

Perusahaan 

karakteristik 

perusahaan yang 

terdiri dari ukuran 

perusahaan 

berpengaruh negatif 

terhadap 

pengungkapan 

tangung jawab sosial. 

Namun di sisi lain 

konsentrasi 

kepemilikan 

berpengaruh positif 

terhadap 

pengungkapan CSR, 

sedangkan 

pengungkapan 

tangungjawab sosial 

berpengaruh positif 

terhadap nilai 

perusahaan.  

 

Menggunakan objek 

dan tahun yang berbeda 

yaitu pada perusahaan 

yang menerbitkan SR 

tahun 2017.  

Menambahkan CSRD : 

Indeks CSR Disclosure 

Perusahaan, yaitu 

dengan melihat jumlah 

item yang 

sesungguhnya 

diungkapkan oleh 

perusahaan.  



9 
 

 
 

Putra dan 

Budiasih 

(2017) 

Pengaruh 

Karakteristik 

Perusahaan 

dan 

kepemilikan 

institusional 

pada Nilai 

Perusahaan 

dengan CSR 

sebagai 

variabel 

intervening  

Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan dan 

Kepemilikan 

Institusional 

berpengaruh positif 

pada Nilai 

Perusahaan. 

Sedangkan leverage 

berpengaruh negatif. 

CSR memediasi 

ukuran perusahaan 

pada Nilai Perusahan. 

Sedangkan CSR tidak 

berhasil memediasi 

Profitabilitas, 

leverage, dan 

kepemilikan 

Institusinal pada Nilai 

Perusahaan .  

 

Menggunakan objek 

yang berbeda yaitu 

perusahaan yang 

menerbitkan SR  tahun 

2017. Menggunakan 

Size perusahaan dan 

konsentrasi 

kepemilikan untuk 

mengukur karakteristik 

perusahaan. 

Menggunakan Size 

perusahaan dan 

konsentrasi 

kepemilikan untuk 

mengukur karakteristik 

perusahaan 

Ikhwanda

rti et.al 

(2010) 

Pengaruh 

Karakteristik 

Perusahaan 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

dan 

pengungkapan 

Informasi 

Sosial sebagai 

variabel 

intervening.  

variabel 

pengungkapan 

informasi 

sosial tidak berhasil 

menjadi variabel 

intervening dalam 

hubungan-nya 

dengan prosentase 

kepemilikan manaje-

men, tipe industri dan 

profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan. 

Menggunakan objek 

yang berbeda yaitu 

perusahaan yang 

menerbitkan SR  tahun 

2017. Menggunakan 

Size perusahaan dan 

konsentrasi 

kepemilikan untuk 

mengukur karakteristik 

perusahaan. 

 

B. Tinjauan Pustaka  

1. Teori Stakeholders  

Kegiatan operasional perusahaan tidak hanya dipengaruhi dan diukur 

sebatas pada indikator ekonomi. Perusahaan sebagai entitas harus menjaga 

hubungan dengan stakeholdernya dengan mengakomodasi keinginan dan 

kebutuhan stakeholdernya, terutama stakeholder yang mempunyai power 
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terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional 

perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain 

(Wahyu dan Prima, 2012).  

2. Teori Legitimasi  

Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat, keberadaan dapat diterima 

ataupun tidak dapat dilihat aktivitas operasi yang dilakukan perusahaan apakah 

telah sesuai dengan norma yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat. 

Dengan demikian legitimasi masyarakat merupakan faktor yang penting bagi 

kelangsungan hidup perusahaan. Salah satu cara yang dapat digunakan 

perusahaan untuk mendapatkan legitimasi tersebut yaitu melalui pengungkapan 

tanggung jawab sosial (corporate social responsibility). (Wahyu dan Prima, 

2012). 

3. Karakteristik Perusahaan 

 

a.  Size (Ukuran) Perusahaan  

Ukuran perusahaan adalah faktor penentu penting dalam 

pengungkapan perusahaan. Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk 

mewakili kararteristik keuangan perusahaan (Orien dan Wahidahwati, 

2016). Ukuran perusahaan juga merupakan skala yang digunakan dalam 

menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang skalanya 

besar biasanya cenderung lebih banyak mengungkapkan tanggung jawab 

sosial dari pada perusahaan yang mempunyai skala kecil. Setiap 

perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan 
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lainnya. Adanya suatu perbedaan karakteristik ini, diduga akan 

berpengaruh terhadap besarnya pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan, karena karakteristik perusahaan juga berkaitan dengan 

kemampuan perusahaan baik segi finansial atau non finansial. Dalam 

penelitian ini, karakteristik perusahaan akan diproksikan ke dalam size 

perusahaan, dan konsentrasi kepemilikan. 

b. Konsentrasi kepemilikan  

Konsentrasi kepemilikan adalah kepemilikan yang dimiliki oleh 

publik, sehingga selain kepemilikan institusional dan manajerial terdapat 

pula kepemilikan oleh publik atau masyarakat yang tercermin dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS).  (Ibrahim et.al, 2015) 

4. Luas pengungkapan Corporate sosial responsibility  

Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility 

(CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis, untuk berkontribusi 

dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan dengan 

memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada 

keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.  

(Untung, 2009). 

Perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial, bukanlah perusahaan 

yang semata-mata memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya menurut 

aturan hukum melainkan perusahaan yang melaksanakan kepatuhan melampaui 

ketentuan hukum serta melakukan investasi lebih di bidang human capital, 
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lingkungan hidup, dan hubungan dengan para pemangku kepentingan (Solihin, 

2009) 

5. Nilai Perusahaan  

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan 

terbuka, yang sering dikaitkan dengan harga saham (Sujoko dan Soebiantoro, 

2007). Tujuan utama suatu perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan akan terjamin tumbuh secara berkelanjutan apabila 

perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup 

karena keberlanjutan merupakan keseimbangan antara kepentingan-

kepentingan ekonomi, lingkungan dan masyarakat. Dengan adanya praktik 

CSR yang baik, diharapkan nilai perusahaan akan dinilai dengan baik oleh 

investor.  

C. Perumusan Hipotesis  

Dalam penelitian ini Karakteristik Perusahaan diproyeksikan dengan size 

perusahaan dan konsentrasi kepemilikan. Ukuran perusahaan dianggap mampu 

untuk memengaruhi nilai dari suatu perusahaan (Martini, 2014). Semakin besar 

ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah perusahaan dalam 

memeroleh sumber pendanaan baik yang bersifat internal maupun eksternal. 

Semakin besar ukuran perusahaan, maka berdampak pada semakin banyaknya 

investor yang menaruh perhatian pada perusahaan tersebut (Mahatma, 2013).  

Konsentrasi kepemilikan atau kepemilikan publik dapat menjadi mekanisme 

internal pendisiplinan manajemen sebagai salah satu mekanisme yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring, karena dengan 
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kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses 

informasi yang cukup signifikan untuk mengimbangi keuntungan 

informasional yang dimiliki manajemen (Hubert dan Langhe 2002).  

Putra dan Budiasih, (2017) Profitabilitas, Ukuran perusahaan dan 

kepemilikan institusional berpengaruh positif  pada nilai perusahaan. Hasil 

analisis regresi menunjukkan bahwa ukuran perusahaan secara statistik 

berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan 

salah satu acuan dalam menilai kinerja perusahaan. Ukuran Perusahaan yang 

besar menunjukkan bahwa perusahaan mengalami perkembangan, sehingga 

investor akan merespon secara positif dan nilai perusahaanpun akan meningkat 

(Sujoko dan Soebiantoro, 2007).  Seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Ibrahim et al (2015) Pada bagian uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,007 (≤ 0,05). Hasil uji ini menjelaskan bahwa pengaruh simultan size 

perusahaan dan konsentrasi kepemilikan terhadap CSR berpengaruh signifikan. 

Pengaruh dari variabel konsentrasi kepemilikan terhadap nilai perusahaan juga 

dilakukan dengan uji t. Hasil uji t yang diperoleh menyatakan bahwa 

konsentrasi kepemilikan dengan koefisien beta 0,210 berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Hal ini terbukti dari nilai p-value sebesar 0,016 yang berarti 

koefisien beta dari konsentrasi kepemilikan perusahaan memiliki pengaruh. 

Hasil ini menunjukkan pula bahwa kepemilikan yang dimiliki oleh publik, 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan teori dan hasil-hasil 

penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut :  



14 
 

 
 

H1: Karakteristik Perusahaan berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.  

Sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya tidak hanya berfokus pada 

laba, akan tetapi dituntut untuk memberikan kontribusi dalam bentuk 

tanggungjawab sosial perusahaan atau dengan istilah corporate social 

responsibility (CSR) yang ditujukan kepada lingkungan dan masyarakat 

sekitar. Selama ini banyak perusahaan berusaha untuk mencapai laba yang 

maksimum dan meminimumkan pengorbanan yang dilandasi oleh kepentingan 

pribadi. Sebagai akibatnya banyak terjadi berbagai skandal keuangan maupun 

skandal lingkungan yang merugikan dunia bisnis dan masyarakat (Sulistyo, 

2008). CSR tidak memberikan hasil secara keuangan dalam jangka pendek, 

tetapi CSR akan memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung pada 

keuangan perusahaan di masa mendatang. Konsentrasi kepemilikan yaitu 

kepemilikan yang dimiliki oleh publik. Semakin besar kepemilikan publik, 

menandakan bahwa publik memiliki hak mayoritas dalam melakukan 

kebijakan perusahaan termasuk pengungkapan CSR . Konsentrasi kepemilikan 

perusahaan mendorong perusahaan agar melakukan pengungkapan CSR. 

Ketika perusahaan mengungkapkan CSR maka akan menjadi daya tarik sendiri 

bagi   investor. Saham yang dimiliki publik juga akan meningkat, sehingga 

deviden yang diterima oleh pemegang saham publik pada perusahaan akan 

meningkat pula.    

Putra dan budiasih (2017) Hasil uji hipotesis pada pengaruh tidak langsung 

variabel ukuran perusahaan (X3) pada nilai perusahaan (Y) yang dimediasi 

oleh CSR (M) dalam Tabel 3 pada penelitian ini, diperoleh nilai Pengaruh 
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Tidak Langsung (PTL) variabel Ukuran Perusahaan (X3) sebesar 0,014. Nilai 

Sobel yaitu sebesar 7,995 (<1,96) dengan tingkat signifikansi 0,000 (>0,05) 

menunjukkan hasil bahwa variabel mediator yakni CSR dinilai memediasi 

hubungan antara Ukuran Perusahaan (X3) pada Nilai Perusahaan. Berdasarkan 

hal tersebut maka hipotesis CSR memediasi pengaruh Ukuran Perusahaan pada 

Nilai Perusahaan (H13 diterima). Hal ini berarti bahwa ukuran perusahaan 

dapat meningkatkan nilai perusahaan yang didukung oleh CSR dalam 

perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan 

semakin disorot oleh para stakeholder. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim et al., 

(2015) menunjukkan hasil pengujian secara simultan dan parsial atas pengaruh 

karakteristik perusahaan terhadap CSR yang berpengaruh signifikan. Pada 

bagian uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,007 (≤ 0,05). Hasil uji ini 

menjelaskan bahwa pengaruh simultan size perusahaan dan konsentrasi 

kepemilikan terhadap CSR berpengaruh signifikan. Perusahaan dengan aset 

yang besar lebih banyak mendapat sorotan dari publik. Besar kecilnya suatu 

perusahaan memiliki pengaruh dalam memotivasi manajemen untuk 

melakukan pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR cenderung diperhatikan 

oleh manajemen perusahaan berskala besar agar reputasi perusahaan 

meningkat.  

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan upaya 

yang lebih besar untuk memperoleh legitimasi dari para stakeholder-nya dalam 

rangka menciptakan keselarasan nilai-nilai sosial dari kegiatan perusahaan 
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dengan norma perilaku yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut membuat 

manajer termotivasi untuk melakukan pengungkapan CSR demi mendapat 

sorotan dari calon investor untuk meningkatkan nilai perusahaan.  

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan akan terjamin tumbuh secara berkelanjutan (sustainable) apabila 

perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Adanya 

praktik CSR yang baik, diharapkan akan memberikan citra yang baik pada 

pihak eksternal. (Gunawan dan Utami, 2008). Dalam upaya meningkatkan nilai 

perusahaan, pengungkapan CSR merupakan faktor yang sangat penting karena 

semakin besar tingkat pengungkapan CSR akan berdampak pula pada 

peningkatan nilai perusahaan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu 

yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  

H2 :Karakteristik perusahan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

dengan Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

sebagai variabel intervening.  

D.  Kerangka Pemikiran  

 

                    

                                                                                                     

                                                           

 

Gambar 2.1 Model Pengujian 

 

Karakteristik 

Perusahaan 

Luas Pengungkapan 

CSR 

Nilai Perusahaan  


	BAB II
	KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
	A. Tinjauan  Penelitian Terdahulu
	B. Tinjauan Pustaka
	C. Perumusan Hipotesis
	D.  Kerangka Pemikiran


