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Abstrak 

 Salah satu tujuan jangka panjang perusahaan yaitu untuk memaksimalkan 

nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya. Nilai perusahaan 

merupakan indikator bagi investor dalam menilai kinerja suatu perusahaan secara 

keseluruhan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan 

diantaranya profitabilitas dan Corporate Social Responsibility (CSR). Tujuan dari 

penelitian ini adalah menganalisis: (1) Pengaruh profitabilitas terhadap Corporate 

Social Responsibility. (2) Pengaruh profitabilitas dan Corporate Social 

Responsibility terhadap nilai perusahaan. (3) Pengaruh profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan melalui Corporate Social Responsibility. 

  Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode lima tahun, yaitu tahun 2010-2014. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Jumlah sampel 

yang diperoleh sebanyak 24 perusahaan dengan jumlah 120 pengamatan. 

Pengumpulan data menggunakan metode observasi non partisipan. Teknik analisis 

yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis). 

  Hasil penelitian ini yaitu: (1) Profitabilitas terbukti berpengaruh positif 

signifikan terhadap Corporate Social Responsibility. (2) Profitabilitas dan 

Corporate Social Responsibility terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan. (3) Profitabilitas secara signifikan berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan melalui Corporate Social Responsibility. Hal ini menunjukkan 

bahwa Corporate Social Responsibility mampu memediasi pengaruh profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan. 

 

Kata kunci : profitabilitas, corporate social responsibility, nilai perusahaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perusahaan sebagai entitas bisnis lazimnya memiliki tujuan jangka panjang 

yaitu memaksimalkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik 

atau pemegang saham. Semakin tinggi nilai perusahaan, semakin besar kemakmuran 

yang akan diterima oleh pemilik perusahaan (Wiagustini, 2013:9). Tujuan perusahaan 

tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan dengan 

pengambilan keputusan keuangan yang tepat. Mengingat setiap keputusan keuangan 

yang diambil dapat berdampak pada nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan adalah nilai yang menggambarkan seberapa besar harga 

yang bersedia dibayar oleh investor apabila perusahaan dijual. Nilai dari suatu 

perusahan go public tercermin pada harga saham yang ditransaksikan di Bursa Efek. 

Peningkatan harga saham menunjukkan tingginya permintaan investor akan saham 

perusahaan tersebut. Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi pula nilai 

perusahaan dan kemakmuran para pemegang saham. Nilai perusahaan diartikan 

sebagai persepsi investor terhadap keberhasilan kinerja manajemen (Kusumajaya, 

2011). Nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan tingginya keberhasilan kinerja 

perusahaan dalam mengelola manajemen sehingga dapat membangun reputasi yang 

positif dan meningkatkan kepercayaan investor akan prospek perusahaan di masa 

depan. 
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Investor dapat mengukur nilai dari suatu perusahaan dengan menggunakan 

rasio keuangan, salah satunya price to book value (PBV). Rasio PBV merupakan 

perbandingan nilai pasar suatu saham terhadap nilai bukunya, sehingga dapat 

diketahui tingkat harga saham berada di atas (overvalued) atau di bawah 

(undervalued) dari nilai bukunya. Harga saham yang undervalued atau nilai PBV 

yang rendah menunjukkan adanya penurunan kualitas dan kinerja fundamental 

emiten. Sebaliknya, makin tinggi nilai PBV yang ditunjukkan dari harga saham yang 

overvalued maka ini berarti pasar semakin yakin akan prospek perusahaan. Nilai PBV 

yang tinggi dapat mencerminkan besarnya tingkat kemakmuran para pemegang 

saham dan tingginya persepsi pasar terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya faktor keuangan yaitu profitabilitas 

(Johan, 2012). 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, 

kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan lain sebagainya (Susilawati ,2012). 

Profitabilitas adalah indikator penting bagi investor dalam menilai kinerja keuangan 

suatu perusahaan yang dapat memberikan gambaran terhadap prospek perusahaan di 

masa depan. Semakin tinggi angka profitabilitas yang tercantum pada laporan 

keuangan, berarti semakin baik kinerja keuangan perusahaan maka kemakmuran yang 

diterima investor semakin besar dan prospek perusahaan di masa depan dinilai 

semakin menjanjikan sehingga nilai perusahaan akan semakin tinggi. Apabila 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat, maka harga saham juga 
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akan meningkat (Husnan, 2001:317). Peningkatan harga saham ini akan diikuti 

dengan meningkatnya nilai perusahaan. Dengan demikian, profitabilitas berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas memiliki peran penting sehingga analisis 

profitabilitas sangat dibutuhkan oleh investor sebagai pertimbangan dalam 

mengambil keputusan investasi. 

Analisis profitabilitas diukur dengan beberapa rasio profitabilitas, salah 

satunya menggunakan Return On Asset (ROA). Rasio ROA adalah rasio yang 

menggambarkan sejauh mana tingkat efisiensi operasional perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari pengunaan setiap satu rupiah aset perusahaan. Semakin tinggi 

nilai ROA maka semakin tinggi laba bersih yang diperoleh dan semakin baik pula 

posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset. Peningkatan ROA atau laba 

akan berpengaruh pada meningkatnya kemakmuran pemegang saham, maka hal ini 

dianggap sebagai sinyal positif oleh investor sehingga harga saham dan permintaan 

akan saham pun meningkat. Peningkatan harga saham dapat meyakinkan investor 

akan prospek perusahaan di masa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan 

nilai perusahaan. 

Profitabilitas (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan, hal ini ditunjukkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh  Dewi dan 

Wirajaya (2013), Martini dkk. (2014), Johan (2012) dan Garmayuni (2015). Hasil 

penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai ROA, maka semakin 

tinggi nilai perusahaan. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian 

Herawati (2012), dan Susilowati (2011) yang menyatakan bahwa variabel ROA 
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berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan berarti semakin 

tinggi nilai ROA tidak akan berpengaruh terhadap naik atau turunnya nilai 

perusahaan. Adapun hal tersebut dikarenakan peningkatan profitabilitas atau kinerja 

keuangan saja tidak cukup untuk mempengaruhi persepsi pasar terhadap nilai 

perusahaan sehingga diindikasikan ada faktor lain yang turut mempengaruhi.  

Terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan 

yaitu salah satunya dari faktor kinerja sosial dalam bentuk tanggung jawab sosial 

perusahaan (Corporate Social Responsibility). Konsep Corporate Social 

Responsibility (CSR) adalah konsep yang berlandaskan pada kepedulian perusahaan 

tidak hanya pada single bottom line dengan memaksimumkan nilai perusahaan dari 

segi kondisi keuangan saja. Namun, perusahaan juga bertanggung jawab pada konsep 

triple bottom line, dengan memperhatikan kesejahteraan sosial dan kelestarian 

lingkungan sebab kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan 

tumbuh secara berkelanjutan. 

Konsep CSR diatur dalam UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 pasal 74 

yang menyebutkan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang 

dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk melaksanakan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan (www.bapepam.go.id). Ketentuan tersebut menegaskan 

bahwa perusahaan bertanggung jawab untuk menciptakan hubungan yang harmonis 

dengan stakeholder dan lingkungan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan 

dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, CSR menjadi salah satu faktor yang dapat 

http://www.bapepam.go.id/
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dipertimbangkan pengaruhnya terhadap kebijakan perusahaan dan investor dalam 

mencapai tujuan perusahaan. 

 Corporate Social Responsibility sering dianggap inti dari etika bisnis, yang 

berarti bahwa perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban ekonomi dan legal kepada 

pemegang saham (shareholder), namun kini jangkauannya lebih luas dimana 

perusahaan juga bertanggung jawab terhadap para pihak yang memiliki kepentingan 

dengan perusahaan (stakeholder). Tanggung jawab perusahaan kepada stakeholder 

ditunjukkan melalui tindakan nyata dalam merespon permasalahan sosial dan 

lingkungan yang terjadi di sekitar perusahaan (seperti masalah kemiskinan, isu 

lingkungan hidup, perburuhan dan hak asasi manusia), sehingga perusahaan harus 

ikut berperan dalam penanganan masalah tersebut. Selain itu, perusahaan 

berkewajiban dalam memenuhi kepentingan stakeholder akan informasi mengenai 

segala kegiatan perusahaan yang berdampak kepada stakeholder itu sendiri, salah 

satunya pengungkapan kegiatan CSR.  

Pengungkapan CSR dapat meningkatkan nilai perusahaan dikarenakan teori 

stakeholder menyatakan bahwa perusahaan wajib melaksanakan dan mengungkapkan 

CSR sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para stakeholder (Chairiri 

dan Ghazali, 2007). Perusahaan bertanggung jawab dalam mengoptimalkan manfaat 

yang diterima oleh stakeholder untuk memaksimalkan nilai atas dampak yang 

ditimbulkan dari aktivitas perusahaan dan mengungkapkan kegiatan CSR yang telah 

dilakukannya agar terjalin komunikasi yang baik antara perusahaan dengan 

stakeholder. Upaya tersebut dilakukan untuk menimbulkan kepuasan dari stakeholder 
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guna menjamin stabilitas usaha dan eksistensi bisnis perusahaan dalam jangka 

panjang. Tentunya, hal ini akan berdampak pada peningkatan permintaan saham 

perusahaan yang tercermin dari kenaikan harga saham dan meningkatnya nilai 

perusahaan.  

Indikator pengungkapan CSR dalam penelitian ini diukur dengan proksi  

Corporate Social Responsibility Disclosure Index (CSRDI) dimana mengacu pada 

pedoman standar pengungkapan CSR yang diakui secara internasional yaitu Global 

Reporting Initiative G3.1 (GRI G3.1). Standar pengungkapan ini meliputi enam 

indikator diantaranya indikator ekonomi, lingkungan, praktek tenaga kerja dan 

pekerjaaan yang layak, hak asasi manusia, masyarakat dan sosial serta tanggung 

jawab produk yang dijabarkan dalam 84 item pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Semakin banyak item CSR yang diungkapkan maka semakin baik 

prospek kinerja perusahaan di masa depan dan semakin baik pula persepsi investor 

terhadap suatu perusahaan yang tercermin dari meningkatnya harga saham dan nilai 

perusahaan. 

Pengungkapan CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan, hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gherghina et 

al. (2014), Servaes dan Tamayo (2013), Silvia (2012), Harjoto dan Jo (2011) Nguyen 

et al. (2015) dan Fodio et al. (2013) yang menyatakan bahwa semakin luas 

pengungkapan CSR maka semakin tinggi nilai perusahaan. Hasil berbeda ditunjukkan 

dalam penelitian Tija dan Setiawati (2012), Mulyadi dan Yunita (2012), Kurniasari 



13 
 

dan Warastuti (2015) yang menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh setiap perusahaan masih 

beragam, hal ini disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR itu 

sendiri, salah satunya profitabilitas (Ratna, 2016). Profitabilitas dapat meningkatkan 

tingkat pengungkapan CSR, hal tersebut sesuai dengan teori stakeholder dimana 

perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang 

baik sehingga sumber daya perusahaan semakin besar dan akan menjadi sorotan para 

stakeholder. Besarnya sumber daya tersebut dapat meningkatkan harapan stakeholder 

akan kewajiban perusahaan terhadap pengungkapan informasi terkait kegiatan CSR 

(Ikbal, 2012). Pengungkapan CSR dalam laporan tahunan dapat menjadi sarana 

komunikasi antara perusahaan dengan stakeholder. Oleh sebab itu, semakin tinggi 

profitabilitas perusahaan maka semakin luas pengungkapan CSR (Rani, 2013). 

Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan 

CSR, hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rani (2013), Vintila 

dan Duca (2013), Uadiale dan Fagbemi (2012), dan Iqbal et al. (2012). Penelitian 

tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi 

pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan. Hasil berlawanan ditunjukkan dalam 

penelitian Alikhani dan Maranjory (2013), Mehar dan Rahat (2007), Gerrard dan 

Thierry (2015) serta Nur dan Priantinah (2012) yang menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai 

pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan menunjukkan hasil yang tidak 

konsisten sehingga diindikasikan adanya variabel lain yang mempengaruhi hubungan 

diantara keduanya. Oleh karena itu, Corporate Social Responsibility (CSR) dijadikan 

sebagai variabel mediasi yang diduga dapat memediasi hubungan antara profitabilitas 

dan nilai perusahaan. Corporate Social Responsibility merupakan isu penting yang 

sedang dioptimalkan pemerintah untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan dalam 

Undang-Undang mewajibkan perseroan untuk melaksanakan CSR. Selain itu, 

perusahaan juga bertanggung jawab terhadap kepentingan stakeholder akan 

pengungkapan informasi terkait kegiatan CSR.  

Hubungan pengungkapan CSR dalam memediasi pengaruh profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi menunjukkan 

kinerja perusahaan yang baik sehingga menjadi sorotan stakeholder dan dapat 

meningkatkan kewajiban perusahaan atas pelaporan informasi terkait kegiatan 

perusahaan, salah satunya pengungkapan kegiatan CSR. Selain itu berdasarkan teori 

sinyal dimana perusahaan dapat memberikan sinyal kepada investor melalui 

pengungkapan informasi berupa aspek keuangan (informasi laba) dan aspek non 

keuangan (informasi kegiatan CSR) dengan tujuan untuk meningkatkan nilai 

perusahaan. Perusahaan yang dapat memberikan berita bagus terkait kinerja 

perusahaan kepada investor diharapkan dapat menjadi sinyal positif terhadap return 

dari investasi yang ditangkap oleh investor, hal ini akan meningkatkan permintaan 
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saham yang tercermin dari kenaikan harga sahamnya. Peningkatan harga saham ini 

akan diikuti dengan meningkatnya nilai perusahaan. 

Hasil penelitian sebelumnya terkait pengaruh profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan dengan pengungkapan CSR sebagai variabel mediasi menunjukkan hasil 

yang bertentangan. Pengungkapan CSR dapat memediasi hubungan antara 

profitabilitas dengan nilai perusahaan dinyatakan oleh hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Silfyanie (2016). Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Fryza (2013) 

yang menunjukkan bahwa pengungkapan CSR tidak mampu memediasi hubungan 

antara profitabilitas dengan nilai perusahaan. 

Perusahaan pertambangan dijadikan objek penelitian dikarenakan 

pertambangan mempunyai beberapa karakteristik. Sektor ini berkaitan dengan 

pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan dalam kegiatan 

usahanya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih 

tinggi dibandingkan perusahaan dengan komoditi lain. Oleh sebab itu, perusahaan 

pertambangan wajib melaksanakan dan mengungkapkan CSR sebagai bentuk 

tanggung jawab perusahaan kepada stakeholder. 

 Periode tahun yang dipilih dalam penelitian ini adalah lima tahun, yaitu 2010-

2014. Hal ini didasarkan pada ketetapan CSR mulai berlaku efektif tahun 2007 

melalui UU No. 40/2007, kemudian pada tahun 2008 terjadi krisis keuangan global 

yang menyebabkan nilai perusahaan menurun. Krisis tersebut berakhir pada tahun 

2009, namun perusahaan membutuhkan masa pemulihan untuk menstabilkan kinerja 
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perusahaan seperti semula. Periode penelitian tahun 2010–2014 merupakan data 

terbaru sehingga dapat mendukung penelitian ini. 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, ditemukan perbedaan hasil 

(research gap) antara pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan yang 

dimediasi oleh CSR. Penelitian ini menarik untuk dilakukan dengan judul “Pengaruh 

Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Social Responsibility 

Sebagai Variabel Mediasi Pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia”. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility?  

2) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

3) Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

4) Apakah Corporate Social Responsibility dapat memediasi pengaruh profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

   Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian 

ini  adalah sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap Corporate Social 

Responsibility. 

2) Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 
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3) Untuk mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap nilai 

perusahaan. 

4) Untuk mengetahui apakah Corporate Social Responsibility dapat memediasi 

pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Kegunaan teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi atau wawasan mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian ini dapat menjadi 

kajian empiris bagi peneliti lainnya yang menggunakan variabel profitabilitas, 

Corporate Social Responsibility, dan nilai perusahaan. 

2) Kegunaan praktis 

Sebagai bahan masukan bagi perusahaan sehingga dapat dipakai untuk bahan 

pertimbangan bagi penentuan kebijakan perusahaan, khususnya perusahaan 

pada sektor mining atau pertambangan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

  Pembahasan secara keseluruhan untuk skripsi ini terdiri dari lima bab yang 

merupakan satu kesatuan yang utuh dan antar bab memiliki hubungan yang erat 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut. 

 Bab I Pendahuluan 
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  Bab ini memuat mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan adanya 

suatu permasalahan sehingga penelitian ini perlu dilakukan, kemudian 

masalah tersebut dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian, 

dilanjutkan dengan memaparkan mengenai tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian dan bagaimana sistematika penulisan dari penelitian ini dibuat. 

Bab II  Kajian Pustaka dan Hipotesis Penelitian 

  Bab ini memuat landasan teori dan konsep mengenai teori-teori yang 

berhubungn dengan variabel penelitian, seperti teori sinyal, teori 

stakeholder, nilai perusahaan, profitabilitas, dan Corporate Social 

Responsibility. Setelah itu membuat kerangka koseptual yang 

menggambarkan hubungan antar variabel. Melalui kerangka konseptual 

tersebut dapat dijelaskan mengenai pengaruh dari hubungan antar variabel 

dengan didukung dengan hasil penelitian empiris, sehingga dapat 

menentukan hipotesis yang dirangkum dalam hipotesis penelitian. 

Bab III  Metode Penelitian 

  Bab ini memuat desain penelitian yang menjelaskan tentang jenis 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian dilanjutkan 

dengan lokasi penelitian yang menjelaskan ruang lingkup yang diteliti, 

kemudian memaparkan obyek penelitian, identifikasi variabel dimana 

variabel penelitian dikelompokkan sesuai dengan kedudukannya. 

Selanjutnya definisi operasional variabel menjelaskan proksi dari variabel 

yang digunakan. Jenis dan sumber data menjelaskan jenis data yang 
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digunakan dalam penelitian dan dimana sumber data tersebut didapatkan. 

Populasi, sampel dan metode penentuan sampel menjelaskan seberapa 

banyak jumlah populasi dan sampel yang digunakan serta menjelaskan 

teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan 

metode pengumpulan data. Terakhir adalah teknik analisis data yang 

digunakan beserta  langkah-langkahnya. 

Bab IV  Data dan Pembahasan Hasil Penelitian 

  Bab ini memuat mengenai gambaran umum obyek penelitian mengenai 

sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), deskripsi data dan hasil 

penelitian berupa hasil uji asumsi klasik, hasil analisis jalur (path analysis). 

Setelah itu, memaparkan pembahasan hasil penelitian yang berhubungan 

dengan pokok permasalahan penelitian yang disesuaikan dengan hasil dari 

teknik analisis data yang digunakan. 

Bab V  Simpulan dan Saran 

  Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi simpulan dari hasil penelitian 

yang diperoleh dari hasil analisis serta menyampaikan saran-saran yang 

diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan 

maupun pihak lain yang membutuhkan. 

 

 

 

 


