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BAB II 

TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Hasil 

Rosiana et al. 

(2013) 

Pengaruh 

Pengungkapan CSR 

Terhadap Nilai 

Perusahaan Dengan 

Profitabilitas Sebagai 

Variabel Pemoderasi 

Hasil analisis menunjukkan 

bahwa pengungkapan CSR 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan dan 

profitabilitas mampu 

memperkuat pengaruh 

pengungkapan CSR 

terhadap nilai perusahaan. 

Bawafi & 

Prasetyo (2015) 

Pengaruh 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

terhadap Nilai 

Perusahaan dengan 

Profitabilitas sebagai 

Variabel Pemoderasi 

Hasil dari penelitian ini 

adalah variabel 

profitabilitas sebagai 

variabel pemoderasi 

terbukti secara empiris 

berpengaruh signifikan 

terhadap Corporate Social 

Responsibility dan nilai 

perusahaan. Dengan kata 

lain, profitabilitas dapat 

memperkuat pengaruh 

Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan terhadap nilai 

perusahaan pada saat 

profitabilitas tinggi 

perusahaan, dan jika tidak,  
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Nama Peneliti Judul Hasil 

  profitabilitas dapat 

mengurangi nilai 

perusahaan pada saat 

profitabilitas rendah 

perusahaan. 

Astiari et al. 

(2014) 

Pengaruh 

Pertanggungjawaban 

Sosial Perusahaan 

Terhadap Nilai 

Perusahaan Dengan 

Profitabilitas Sebagai 

Variabel Moderating 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa (1) 

pertanggungjawaban sosial 

perusahaan dapat 

mempengaruhi nilai 

perusahaan, (2) 

profitabilitas tidak 

mempengaruhi hubungan 

antara pertanggungjawaban 

sosial perusahaan dengan 

nilai perusahaan. 

Karundeng et 

al. (2017) 

Analisis Pengaruh 

Corporate Social 

Responsibility 

terhadap Nilai 

Perusahaan dengan 

Profitabilitas, 

Kepemilikan 

Manajemen, dan 

Ukuran Perusahaan 

sebagai Variabel 

Moderasi 

Hasil dari penelitian ini 

menyimpulkan bahwa CSR 

tidak mempengaruhi nilai 

perusahaan. Kepemilikan 

manajemen dan ukuran 

perusahaan tidak 

mempengaruhi nilai 

perusahaan. Di sisi lain, 

profitabilitas memiliki nilai 

positif berpengaruh pada 

nilai perusahaan. 

Selanjutnya, profitabilitas 

sebagai variabel  
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Nama Peneliti Judul Hasil 

  moderasi dapat memperkuat 

hubungan antara CSR dan 

nilai perusahaan. Namun, 

penelitian ini menarik 

kesimpulan bahwa 

kepemilikan manajemen 

dan ukuran perusahaan 

tidak memperkuat 

hubungan antara CSR dan 

nilai perusahaan. 

Puspaningrum, 

(2017) 

Pengaruh Corporate 

Social Responsibility 

Dan Kepemilikan 

Manajerial Terhadap 

Nilai Perusahaan 

Dengan Profitabilitas 

Dan Ukuran 

Perusahaan Sebagai 

Variabel Moderating 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa : (1) 

CSR berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan 

pertambangan di BEI, (2) 

Kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

pertambangan di BEI, (3) 

Profitabilitas sebagai 

variabel moderating tidak 

memoderasi pengaruh CSR 

terhadap nilai perusahaan 

pertambangan di BEI, (4) 

Profitabilitas sebagai 

variabel moderating tidak 

memoderasi pengaruh 

kepemilikan manajerial  
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Nama Peneliti Judul Hasil 

  terhadap nilai perusahaan 

pertambangan di BEI, (5) 

Ukuran perusahaan sebagai 

variabel moderating 

memoderasi pengaruh CSR 

terhadap nilai 

pertambangan di BEI, (6) 

Ukuran perusahaan sebagai 

variabel moderating 

memoderasi hubungan 

kepemilikan manajerial dan 

nilai perusahaan 

pertambangan di BEI. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Signalling Theory 

Signalling theory (teori sinyal) digunakan untuk menjelaskan bahwa 

pada dasarnya suatu informasi dimanfaatkan perusahaan untuk memberi 

sinyal positif maupun negatif kepada pemakainya. Pemberian petunjuk 

bagi investor tentang bagaimana manajamen memandang prospek 

perusahaan yang berupa pemberian petunjuk atau signal (Brigham & 

Houston, 2001). Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah 

dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik yang 

biasanya paling umum dalam bentuk laporan keuangan. Informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan merupakan hal yang penting, karena 

pengaruhnya terhadap keputusan investasi pihak diluar perusahaan. 
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Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis karena 

informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, 

baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun masa yang akan datang 

bagi kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana efeknya pada 

perusahaan. Integritas informasi laporan keuangan yang mencerminkan 

nilai perusahaan merupakan sinyal positif yang dapat mempengaruhi opini 

investor dan kreditor atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.  

Laporan keuangan seharusnya memberikan informasi yang berguna 

bagi investor dan kreditor untuk membuat keputusan investasi, kredit dan 

keputusan sejenis efek yang terjadi sebagai akibat dari pengumuman 

laporan keuangan yang ditangkap oleh para pengguna, khususnya para 

pelaku bursa merupakan pengertian dari teori signaling (Sudiyatno, 2010). 

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 issue 

yang terjadi (Penman, 2003). 

2. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan mengindikasikan tingkat kemakmuran yang didapat 

oleh pemegang saham. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi 

kemakmuran pemegang saham. Pemegang saham akan melakukan segala 

upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga tingkat 
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kesejahteraannya meningkat. Bagi perusahaan yang telah go public, maka 

nilai perusahaannya akan tercermin dari harga saham yang terdapat di 

bursa. Nilai perusahaan dapat meningkat jika perusahaan dikelola oleh 

orang yang kompeten (Harventy, 2016). 

Menurut (Brigham & Houston, 2010) tedapat beberapa pendekatan 

analisis rasio dalam penelitian market value, terdiri dari pendekatan price 

earning rasio (PER), price book value rasio (PBVR), market book ratio 

(MBR), dividend yield rasio, dan devidend payout ratio (DPR). Rasio 

harga saham terhadap nilai buku perusahaan atau price book value (PBV), 

menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan menciptakan nilai relative 

terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. PBV yang tinggi 

mencerminkan harga saham yang tinggi dibandingkan nilai buku 

perlembar saham. Semakin tinggi harga saham, semakin berhasil 

perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Beberapa variabel 

kuantitatif yang sering digunakan untuk memperkirakan nilai perusahaan 

sebagai berikut: 

a. Nilai Buku  

Nilai buku per lembar saham (BVS) digunakan untuk mengukur nilai 

shareholders equity atas setiap saham, dan besarnya nilai BVS dihitung 

dengan cara membagi total shareholders equity dengan jumlah saham 

yang beredar.  
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b. Nilai Appraisal 

Nilai appraisal suatu perusahaan dapat diperoleh dari perusahaan 

appraisal independent.  

c. Nilai Pasar Saham  

Nilai pasar adalah pendekatan lain untuk memperkirakan nilai bersih 

dari suatu bisnis. Apabila saham didaftarkan dalam bursa sekuritas utama 

dan secara luas diperdagangkan, sebuah nilai pendekatan dapat dibangun 

berdasarkan nilai pasar. Pendekatan nilai pasar adalah salah satu yang 

paling sering dipergunakan dalam menilai perusahaan besar  

d. Nilai “Chop-Shop”  

Pendekatan “Chop-Shop” untuk valuasi pertama kali diperkenalkan 

oleh Dean Lebaron dan Lawrence Speidell of Batterymarch Financial 

Management. Secara khusus, ia menekankan untuk mengidentifikasi 

perusahaan multi industry yang dibawah nilai akan bernilai lebih apabila 

dipisahkan menjadi bagian - bagian. Pendekatan ini 

mengkonseptualisasikan praktik penekanan untuk membeli aktiva di 

bawah harga penempatan mereka. 

e. Nilai Arus Kas 

Pendekatan arus kas untuk penilaian dimaksudkan agar dapat 

mengestimasi arus kas bersih yang tersedia untuk perusahaan yang 

menawarkan sebagai hasil merger atau akuisisi. Nilai sekarang dari arus 

kas ini kemudian akan ditentukan dan akan menjadi jumlah maksimum 

yang harus dibayar oleh perusahaan yang ditargetkan. Pembayaran awal 
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kemudian dapat dikurangi untuk menghitung nilai bersih sekarang dari 

merger. Terdapat tiga jenis penilaian yang berhubungan dengan saham, 

yaitu nilai buku (book value), nilai pasar (market value) dan nilai intrinsik 

(intrinsic value). Nilai buku merupakan nilai saham menurut pembukuan 

emiten. Nilai pasar merupakan pembukuan nilai saham di pasar saham dan 

nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari saham. Tujuan utama 

perusahaan menurut theory of the firm adalah untuk memaksimumkan 

kekayaan atau nilai perusahaan (value of the firm) (Salvatore, 2005). 

3. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) 

Menurut (Elkington, 1997), sustainability report berarti laporan yang 

memuat tidak saja informasi kinerja keuangan tetapi juga informasi non 

keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang 

memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan 

(sustainable performance). Sedangkan menurut Global Report Initiative 

(GRI) (2015), sustainability report adalah laporan keberlanjutan yang 

dikeluarkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi tentang dampak 

ekonomi, lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh aktivitas sehari-hari. 

(Darwin, 2006) sustainability report merupakan laporan yang memuat 

kinerja perusahaan dalam tiga aspek yaitu ekonomi, lingkungan, dan 

sosial. Manfaat sustainability report berdasarkan kerangka GRI, yaitu:  

1. Sebagai benchmark kinerja organisasional dengan memperhatikan 

hukum, norma, undang-undang, standar kinerja, dan prakarsa 

sukarela;  
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2. Mendemostrasikan komitmen organisasional untuk sustainable 

development, dan  

3. Membandingan kinerja organisasional setiap waktu.  

GRI mempromosikan dan mengembangkan pendekatan 

standarisasi pelaporan tersebut untuk menanggapi permintaan terhadap 

informasi yang terdapat pada sustainability report yang akan 

menguntungkan pelaporan perusahaan dan kepada yang menggunakan 

informasi laporan sejenis. 

GRI Standard Guidelines digunakan sebagai standar pengungkapan 

pelaporan mengenai tindakan tanggung jawab sosial yang dilakukan 

perusahaan yang meliputi ekonomi, lingkungan, praktek tenaga kerja, hak 

asasi manusia, sosial, dan tanggung jawab produk. Saat ini, sustainability 

report di Indonesia juga sudah diperlombakan pada Indonesia 

Sutainability Report Award (ISRA) yang diadakan oleh National Center 

for Sutainability Report (NCSR) pada tiap tahunnya. 

4. Pengungkapan Corprate Social Responsibility 

ACCA (2004) Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di 

dalam laporan yang disebut Sustainability Reporting. Sustainability 

Reporting adalah 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 (Anggraini, 2006). 
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Darwin (2004) 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 hukum (Anggraini, 2006). 

5. Konsep Triple-P Bottom Line 

Social Economic Council of Netherland (SER) menekankan bahwa 

kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat  tidak terbatas 

pada penciptaan nilai ekonomi saja, namun juga harus  memperhatikan 

ciptaan nilai pada tiga bidang, mengacu pada Triple-P bottom line. Hal-hal 

tersebut adalah: 

1. Profit (keuntungan): Dimensi ini mengacu pada ciptaan nilai 

melalui  produksi barang dan jasa dan melalui ciptaan pekerjaan 

(employment) dan sumber-sumber pendapatan.  

2. People (manusia): Meliputi beragam aspek mengenai dampak 

operasional perusahaan terhadap kehidupan manusia, baik di dalam 

maupun di luar organisasi, seperti kesehatan (health) dan 

keamanan (safety).  

3. Planet (bumi): Dimensi ini berhubungan dengan dampak 

perusahaan terhadap lingkungan alam.  
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6. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan melogaritma naturalkan 

aset. Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan 

memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset adalah manfaat 

ekonomi dimasa depan yang mungkin diperoleh di masa depan, atau 

dikendalikan oleh perusahaan tertentu sebagai hasil transaksi atau kejadian 

masa lalu (Kieso et al., 2008). Total aset adalah kesuluruhan aset yang 

dimiliki perusahaan. Perusahaan besar umumnya memiliki jumlah aktiva 

yang besar. 

C. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh pengungkapan CSR terhadap Nilai Perusahaan. 

Kini tujuan perusahaan tak hanya mencari keuntungan (profit), 

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

bumi (planet) (Chariri & Nugroho, 2008). 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).  

Dengan melihat konsep Triple-P Bottom Line tersebut maka bagi 

perusahaan yang lebih memperhatikan tanggungjawab kepada 

masyarakat dan bumi akan dipandang lebih baik dan lebih sehat oleh 
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pemerintah, investor maupun masyarakat dibandingkan perusahaan 

yang hanya memperhatikan keuntungan semata. Ini disinyalir dapat 

membuat nilai perusahaan akan semakin bagus karena para investor 

lebih yakin untuk menanamkan modal mereka pada perusahaan yang 

lebih mementingkan sekitar. 

Pada penelitian Gusti Ayu Made Ervina Rosiana, Gede Juliarsa 

& Maria M. Ratna Sari (2013) menyatakan bahwa pengungkapan 

CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian Muh Hosen Bawafi & Adi Prasetyo (2015) menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Corporate Social 

Responsibility terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian Ni Luh 

Putu Arin Astiari, Anantawikrama Tungga Atmadja & Nyoman Ari 

Surya Darmawan (2014) menunjukkan bahwa pertanggungjawaban 

sosial perusahaan (CSR) berpengaruh secara signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini mengasumsikan bahwa: 

H1 : Pengungkapan CSR berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating dalam 

Hubungan antara Corporate Social Responsibility dan Nilai 

Perusahaan. 

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 
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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). 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 (Dewi & Wijaya, 2013) 

Pada penelitian Yustisia Puspaningrum (2017) menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan sebagai variabel moderating memoderasi 

pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, penelitian 

ini mengasumsikan bahwa: 

H2 : Ukuran Perusahaan mampu memoderasi hubungan antara 

Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan. 

D. Kerangka Pemikiran 

 

Pengungkapan CSR 

(X1) 

Ukuran Perusahaan 

(X2) 

Nilai Perusahaan 

(Y) 


