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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Banyak kalangan mulai memperhatikan mengenai Sustainability 

Report (SR). Apalagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah merilis 

POJK 51, mewajibkan perusahaan finansial dan perusahaan yang sudah 

masuk bursa saham untuk menyerahkan Sustainability Report. Namun, 

dalam praktiknya, masih terdapat banyak manajemen perusahaan yang 

enggan dan belum menganggap pentingnya Sustainability Report bagi 

perusahaan mereka. Padahal dari investor hingga kalangan muda sebagai 

pencari kerja mulai memperhatikan perusahaan dengan bisnis yang 

bertanggung jawab melalui laporan keberlanjutannya (majalahcsr.id, 

2018). 

Kini tujuan perusahaan tak hanya mencari keuntungan (profit), 

akan tetapi juga tanggung jawab kepada masyarakat (people), dan bumi 

(planet) (Chariri & Nugroho, 2008). Hal tersebut disebut dengan Konsep 

Triple-P Bottom Line. Di Indonesia, publikasi sustainability report (SR) 

masih bersifat voluntary, artinya perusahaan dengan sukarela 

menerbitkannya dan tidak ada aturan baku yang mewajibkan seperti 

halnya pada penerbitan financial reporting. Meskipun demikian, minat 

perusahaan dalam mengungkapkan sustainability report tidak berkurang. 

Publikasi sustainability report sudah mulai menjadi tren, salah satunya 

didorong oleh adanya pemberian penghargaan tahunan atas
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suistainability report yang diinisiasi oleh lembaga National Center for 

Sustanaibility Reporting (NCSR). Selain itu, menguatnya tuntutan 

stakeholders mendorong perusahaan untuk memberikan informasi yang 

transparan, akuntabel, dan praktik tata kelola perusahaan yang baik 

(Tarigan et al., 2014). Ini semakin diperkuat oleh teori signaling yang 

menyatakan adanya informasi keuangan tersebut menimbulkan efek, 

yang akan ditangkap sebagai signal oleh para pelaku bursa sebagai 

peluang atau sebagai ancaman ke depan berkaitan dengan prospek 

investasi yang akan dilakukannya. Oleh karena itu, signaling effect 

dihasilkan oleh informasi baru dari pengumuman laporan keuangan, dan 

bukan oleh sebuah isu yang terjadi (Penman, 2003). 

Salah satu faktor yang diperhatikan investor dalam 

menginvestasikan dananya di pasar modal yaitu dengan melihat kinerja 

keuangan perusahaan. Bagi perusahaan sendiri meningkatkan kinerja 

keuangan merupakan suatu keharusan agar saham yang dimiliki dapat 

menarik minat investor. Selain kinerja keuangan, nilai perusahaan 

merupakan hal yang penting bagi investor dalam menanamkan 

sahamnya di pasar modal (Astiari et al., 2014). Samuel (2000) 

menjelaskan bahwa 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. 

Sedangkan Wahyudi (2005) menyebutkan bahwa nilai perusahaan 
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merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli andai 

perusahaan tersebut di jual (Nurlela & Islahuddin, 2008). 

Di Indonesia wacana mengenai CSR mulai mengemuka pada tahun 

2001, namun sebelum wacana ini mengemuka telah banyak perusahaan 

yang menjalankan CSR dan sangat sedikit yang mengungkapkannya 

dalam sebuah laporan (Nurlela & Islahuddin, 2008). Dalam website 

resmi National Center For Suistainability Report diungkapkan manfaat 

dari suistainibility report adalah Meningkatkan kinerja keberlanjutan, 

meningkatkan manajemen risiko dan komunikasi investor, melibatkan 

pemangku kepentingan dan meningkatkan hubungan pemangku 

kepentingan, memotivasi dan melibatkan karyawan, membangun 

kredibilitas sebagai warga korporasi yang berkomitmen dan efektif, 

memperkuat manajemen data internal dan sistem pelaporan, 

meningkatkan strategi keberlanjutan dan pemilihan indikator dan target 

kinerja dan juga tolok ukur keberlanjutan kinerja terhadap diri sendiri 

dan orang lain. 

Darwin (2004) menyatakan pertanggungjawaban Sosial 

Perusahaan atau Corporate Social Resposibility (CSR) adalah 

mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela 

mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam 

operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi 

tanggung jawab organisasi di bidang hokum (Anggraini, 2006). 

Tanggungjawab perusahaan dalam aktivitas sosialnya tidak hanya untuk 
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para shareholder (pemegang saham), namun harus dilaporkan kepada 

seluruh stakeholdernya, yang meliputi: pemilik, pemerintah, manajemen, 

karyawan, customer, suplier dan seluruh masyarakat bahkan kepada 

kompetitor. Para stakeholder berkepentingan dengan pelaporan tanggung 

jawab sosial perusahaan sesuai dengan kepentingannya. Pemilik akan 

menilai perusahaan berkaitan dengan manajemennya, investor dengan 

keputusan investasi, atau pemerintah dengan keputusan yang berbeda 

pula. Tentu hal ini akan sangat dipengaruhi oleh informasi finansial 

(nilai perusahaan, kinerja keuangan dan lain-lain) serta informasi 

nonfinansial, seperti kepatuhan perusahaan dalam mentaati Undang-

undang (Latifah, 2012).  

Pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan diharapkan dapat 

menaikkan harga saham dan nilai perusahaan. Namun luasnya 

pengungkapan yang dilakukan tiap perusahaan akan berbeda-beda 

tergantung berbagai faktor. Salah satu kondisi yang dapat meningkatkan 

luasnya pengungkapan yang dilakukan adalah ukuran perusahaan, 

dimana perusahaan dengan ukuran lebih besar akan melakukan lebih 

banyak pengungkapan, dan kemungkinan akan memiliki kemampuan 

lebih untuk menaikkan nilai perusahaan (Pratama, 2014). Menurut 

(Hermawan & Mulyawan, 2014), perbedaan ukuran perusahaan 

seringkali memengaruhi luas pengungkapan corporate social 

responsibility yang dilakukan karena pada umumnya, perusahaan besar 

memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik, sehingga mampu untuk 
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mengungkapkan lebih luas. Selain itu, perusahaan besar ingin 

meningkatkan nama baiknya agar tetap mendapat sorotan publik, oleh 

karena itu pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang luas 

mengakibatkan citra perusahaan yang lebih baik serta terhindar dari 

biaya-biaya politis. 

Terkait hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh pengungkapan 

corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan dijelaskan pada 

penelitian Rosiana et al. (2013), Bawafi & Prasetyo (2015), Astiari et al. 

(2014), menyatakan bahwa  pengungkapan CSR berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan hasil penelitian 

Karundeng et al. (2017) menyatakan bahwa CSR tidak mempengaruhi 

nilai perusahaan dan hasil penelitian Puspaningrum (2017) menyatakan 

bahwa CSR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Dan juga terkait hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh 

pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan 

dengan variabel moderasi ukuran perusahaan dijelaskan pada penelitian 

Karundeng et al. (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak 

memperkuat hubungan antara CSR dan nilai peusahaan, sedangkan hasil 

penelitian Puspaningrum (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

sebagai variabel moderasi memoderasi pengaruh CSR terhadap nilai 

perusahaan. 

Penelitian ini mencoba menguji kembali penelitian yang dilakukan  

Karundeng et al. (2017) dengan mengambil judul penelitian Pengaruh 
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Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai 

Perusahaan Dengan Variabel Moderasi Ukuran Perusahaan. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian Karundeng et al. (2017) adalah tahun 

penelitian dan objek penelitian perusahaan LQ45, sedangkan objek 

penelitian pada peneliti sebelumnya adalah perusahaan pertambangan. 

Variabel independen disini menggunakan pengungkapan CSR yang 

dilaporkan pada laporan Suistainability Report yang sesuai dengan 

Global Reporting Initiative (GRI) Standards. Sedangkan variabel 

moderasi disini menggunakan Ukuran Perusahaan yang diukur 

menggunakan total asset perusahaan.  

Objek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 

termasuk dalam indeks LQ45 selama tahun 2017 karena indeks LQ45 

adalah indeks yang terdiri dari 45 saham perusahaan tercatat yang dipilih 

berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan 

kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. 

Dengan melihat beberapa hasil penelitian terdahulu yang masih 

terdapat perbedaan, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul 

penelitian “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Variabel Moderasi Ukuran 

Perusahaan Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Pada Tahun 2017” 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah pengungkapan CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah pengungkapan CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Untuk membutikan secara empiris pengaruh CSR terhadap nilai 

perusahaan. 

 Untuk membuktikan secara empris pengaruh CSR terhadap nilai 

perusahaan dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

untuk penelitian sebelumnya dan menjadi dasar dalam 

penelitian selanjutnya khususnya tentang variabel 

pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai 

perusahaan dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaaan. 

b. Manfaat Praktis 

 Dapat memberikan gambaran tentang pentingnya 

pertanggungjawaban sosial perusahaan yang diungkapkan di 

dalam laporan yang disebut sustainability reporting dan 

sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan 
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perusahaan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya pada 

lingkungan sosial. 

 Akan memberikan pengetahuan tambahan dalam 

mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu diperhitungkan 

dalam investasi yang tidak terpaku pada ukuran-ukuran 

moneter. 


