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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Nilai Perusahaan  

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan 

dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila  

harga saham perusahaan meningkat. Berbagai kebijakan yang diambil oleh  

manajemen dalam upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui  

peningkatan kemakmuran pemilik dan para pemegang saham yang tercermin pada  

harga saham (Bringham dan Daves, 2014:19). Nilai perusahaan juga dapat 

menunjukkan nilai asset yang dimiliki perusahaan seperti surat-surat berharga. 

2.1.1 Pengukuran Nilai Perusahaan  

Pengukuran Nilai Perusahaan Menurut (Brigham dan Daves, 2014:54) dalam  

rasio penilaian perusahaan terdiri dari :  

a) Price Earning Ratio (PER)  

Menurut Tandelilin (2010), PER adalah perbandingan antara harga saham 

perusahaan dengan  earning per share dalam saham. PER adalah fungsi dari 

perubahan kemampuan laba yang diharapkan di masa yang akan datang. 

Semakin besar PER, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk 

tumbuh sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

b) Price to Book Value (PBV)  

Menurut Afzal (2012), PBV menggambarkan seberapa besar pasar 

menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, 

berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. PBV juga 
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menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai 

perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. PBV 

juga dapat berarti rasio yang menunjukkan apakah harga saham yang 

diperdagangkan overvalued (di atas) atau undervalued (di bawah) nilai buku 

saham tersebut.  

c) Tobin’s Q  

Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai nilai perusahaan adalah 

dengan menggunakan Tobin’s Q. Tobin’s Q ini dikembangkan oleh professor 

James Tobin (Weston dan Copeland, 2010). Rasio ini merupakan konsep 

yang sangat berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini 

tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi 

inkremental.Tobin’s Q dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar 

saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas perusahaan. 

2.1.2 Konsep Nilai suatu Perusahaan  

  Menurut Christiawan dan Tarigan (2007), terdapat beberapa konsep nilai 

yang menjelaskan nilai suatu perusahaan antara lain : 

a. Nilai Nominal, yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran  

dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan  

juga ditulis jelas dalam surat saham kolektif.  

b. Nilai pasar sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar 

menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bias ditentukan jika saham  

perusahaan dijual di pasar saham.  
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c. Nilai intrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai riil suatu 

perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar 

harga dari sekumpulan asset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas 

bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di  kemudian 

hari.  

d. Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep 

akuntansi.  

e. Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh asset perusahaan setelah dikurangi  

semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai sisa itu merupakan bagian  para 

pemegang saham. Nilai likuidasi bias dihitung berdasarkan neraca  performa 

yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi.  

2.2 Analisis Rasio Keuangan 

Kinerja keuangan merupakan pencapaian suatu perusahaan yang diukur 

berdasarkan aspek keuangan (Rimba dkk., 2014). Menurut Ramona (2017), 

kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektivitas dan 

efisiensi perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya. Kinerja keuangan juga 

merupakan keseluruhan hasil kerja manajemen dalam mengelola berbagai sumber 

daya yang dimiliki yang dapat dinilai dengan satuan uang (Darminto, 2010). 

Kinerja keuangan dapat menggambarkan kondisi keuangan dan kesejahteraan 

perusahaan pada periode waktu tertentu. Pengukuran kinerja keuangan berguna 

bagi stakeholders untuk mengetahui tingkat efisiensi dan keberhasilan operasi 

perusahaan, untuk mengontrol apakah perusahaan mencapai tujuannya, untuk 

menemukan alasan jika perusahaan tidak mencapai tujuannya, untuk mengontrol 
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operasi perusahaan, dan membuat rencana masa depan perusahaan (Gumus et al., 

2011). Pengukuran kinerja keuangan didasarkan pada data keuangan dalam 

laporan keuangan perusahaan. Menurut Andriani (2017), kinerja keuangan dapat 

diukur dari rasio keuangan yang diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Rasio likuiditas, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban financial jangka pendek 

berupahutang-hutang jangka pendek. Masalah likuiditas dapat timbul jika 

perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio 

likuiditas, terdiri dari: (1) Current Ratio, diukur dengan cara membagi aset 

lancar dan hutang lancar. (2) Quick Ratio, diukur dengan cara membagi 

aset lancar dikurangi persediaan dengan hutang lancar. 

2) Rasio leverage, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

membayar hutang apabila pada suatu saat perusahaan dilikuidasi. Apabila 

semakin besar pinjaman yang digunakan perusahaan, maka semakin besar 

kreditur mempunyai kendali pada perusahaan. Rasio leverage, terdiri dari: 

(1) Total Debt to Total Asset, diukur dengan cara membagi total hutang 

dan total aset yang dimiliki perusahaan. (2) Time Interest Earned Ratio, 

diukur dengan cara membagi laba sebelum hutang dan pajak dengan beban 

bunga. (3) Fixed Chance Coverage, diukur dengan cara membagi laba 

sebelum pajak dan hutang ditambah beban sewa dengan beban bunga 

ditambah beban sewa.  

3) Rasio aktivitas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan dana yang tersedia yang tercermin dalam perputaran 
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modalnya. Rasio aktivitas, terdiri dari: (1) Inventory Turnover, diukur 

dengan membagi antara harga pokok penjualan dan rata-rata persediaan. 

(2) Average Collection period, diukur dengan membagi piutang dan 

ratarata penjualan per hari. (3) Fixed Asset Turnover, diukur dengan 

membagi penjualan dan aset tetap bersih. (4) Total Asset Turnover, diukur 

dengan membagi penjualan dan total aset.  

4) Rasio profitabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba. Rasio profitabilitas, terdiri dari: (1) Profit 

Margin, diukur dengan cara membagi penjualan bersih dikurangi harga 

pokok penjualan dengan penjualan. (2) Net Profit Margin, diukur dengan 

cara membagi laba setelah bunga dan pajak dengan penjualan. (3) Return 

on Asset, diukur dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dengan 

total aset. (4) Return on Equity, diukur dengan cara membagi laba bersih 

setelah pajak dan total ekuitas. (5) Earning per Share, diukur dengan 

membagi laba saham biasa dan jumlah saham biasa yang beredar. 

2.3 Teori Sinyal (Signaling Theory) 

Teori Sinyal menjelaskan tentang bagaimana para investor memiliki 

informasi yang sama tentang prospek perusahaan sebagai manajer perusahaan, ini 

disebut informasi asimetris. Kenyataannya manajer sering memiliki informasi 

lebih baik dari investor luar. Hal ini disebut informasi asimetris, dan ini memiliki 

dampak penting pada struktur modal yang optimal (Brigham dan Daves, 2014: 

581). Signaling theory juga menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai 

dorongan untuk memberikan infomasi laporan keuangan pada pihak internal. 
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Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi tersebut adalah karena 

terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak investor karena 

perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang 

akan datang dibanding pihak luar (investor dan kreditor) (Sari, 2014). Pada 

motivasi signaling manajemen melakukan kebijakan akrual yang mengarah pada 

presistensi laba. Motivasi signaling mendorong manajemen menyajikan laporan 

laba yang dapat mencerminkan laba sesungguhnya (Ningrum dkk., 2014). 

Teori Sinyal juga mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah 

perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal 

tersebut berupa informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik ataupun 

pihak yang berkepentingan. Sinyal yang diberikan dapat juga dilakukan melalui 

pengungkapan informasi laporan keuangan, laporan apa yang sudah dilakukan 

oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik, atau bahkan dapat 

berupa promosi serta informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut 

lebih baik dari pada perusahaan lain. 

Menurut teori sinyal kegiatan perusahaan memberikan informasi kepada 

investor tentang prospek masa depan. Informasi sebagai sinyal yang diumumkan 

pihak manajemen kepada publik bahwa perusahaan memiliki prospek bagus 

dimasa depan Sayekti dkk.,(2007). Marwata (2001) menyatakan bahwa nilai 

perusahaan yang meningkat akan diprediksi dan memberikan sinyal tentang laba 

jangka pendek dan jangka panjang dan analisis yang mengungkap sinyal tersebut 

digunakan untuk memprediksi peningkatan earning jangka panjang. 
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2.4 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Tanggung jawab sosial bisnis (Corporate Social Responsibility atau disingkat 

CSR) adalah memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai laba dengan 

cara-cara yang sesuai dengan aturan permainan dalam persaingan bebas tanpa 

penipuan dan kecurangan (Dewi, 2010:78). Lebih lanjut lagi, CSR adalah suatu 

konsep yang bermaterikan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan 

kepada masyarakat luas, khususnya di wilayah perusahaan tersebut beroperasi 

(Dewi, 2010:79). 

Carroll (1991) mendefinisikan CSR kedalam 4 bagian yaitu : tanggung jawab 

ekonomi (economic responsibilities), tanggung jawab hukum (legal 

responsibilities), tanggung jawab etis (ethical responsibilities), dan tanggung 

jawab filantropis (philanthropic responsibilities). Carroll menggambarkan 

keempat bagian CSR itu kedalam sebuah piramida CSR dimulai dengan tanggung 

jawab ekonomi sebagai dasar untuk tanggung jawab yang lain. Pada saat yang 

sama perusahaan diharapkan untuk mematuhi hukum karena hukum adalah 

kodifikasi yang dapat diterima masyarakat atas perilaku yang dapat diterima dan 

yang tidak dapat diterima. Perusahaan harus bertanggung jawab secara etis dan 

yang terakhir, perusahaan diharapkan untuk menjadi warga perusahaan yang baik 

(good corporate citizen). 

Konsep CSR pada umumnya menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan 

tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi juga terhadap 

para stakeholders yang terkait dan/atau terkena dampak dari keberadaan 

perusahaan. Gray et al. (1995) juga menyatakan bahwa kelangsungan hidup 
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perusahaan tergantung pada dukungan stakeholders dan dukungan tersebut harus 

dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut dan 

CSR merupakan bagian dari dialog antara perusahaan dan stakeholders-nya.  

Perusahaan harus menjaga hubungan dengan stakeholders-nya dengan 

mengakomodasi keinginan dan kebutuhan stakeholders-nya, terutama 

stakeholders yang mempunyai power terhadap ketersediaan sumber daya yang 

digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misalnya tenaga kerja, pasar 

atas produk perusahaan dan lain-lain (Ghozali dan Chariri, 2016). Salah satu 

strategi untuk menjaga hubungan dengan para stakeholders perusahaan adalah 

dengan melaksanakan CSR, dengan pelaksanaan CSR diharapkan keinginan dari 

stakeholders dapat terakomodasi sehingga akan menghasilkan hubungan yang 

harmonis antara perusahaan dengan stakeholders-nya. Hubungan yang harmonis 

mengakibatkan perusahaan mencapai keberlanjutan atau kelestarian 

(sustainability). 

Pengungkapan CSR adalah data yang diungkapkan berkaitan dengan aktivitas 

sosial yang dilakukan perusahaan (Hackston dan Milne, 1996). Dalam penelitian 

ini definisi operasional praktek pengungkapan sosial yang diterapkan adalah 

banyaknya item-item pengungkapan sosial yang diungkapkan dalam laporan 

tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Agar praktik CSR yang dilakukan 

dapat diketahui oleh para stakeholdersnya, perusahaan harus melakukan 

pengungkapan atas praktik CSR-nya. Pengungkapan praktik-praktik CSR yang 

dilakukan oleh perusahaan menyebabkan perlunya memasukkan unsursosial 

dalam pertanggungjawaban perusahaan ke dalam akuntansi. Utomo (2000) dalam 
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penelitiannya mengungkapkan beberapa institusi telah menawarkan model yang 

bisa dijadikan pedoman dalam aktivitas pengungkapan, antara lain sebagai 

berikut: 

1) The Corporate Report (ASSC, 1975) 

Laporan ini merekomendasikan beberapa hal yang terkategori di dalam 

domain akuntansi sosial, seperti value added statement, laporan 

ketenagakerjaan, laporan prospek mendatang, statement of corporate 

objective, dan pelaporan segmen. 

2) The UK Government Green Paper 

Saran yang direkomendasikan dalam bagian khusus dari laporan tahunan ini 

meliputi hal yang hampir sama dengan the Corporate Report, yaitu value 

added statement, laporan ketenagakerjaan, laporan prospek mendatang, dan 

pengungkapan tentang penggunaan energi. 

3) The Bilan Sosial  

The Bilan Sosial dimulai pada tahun 1977. Aturan yang berawal dari 

pergolakan sosial yang terjadi di Eropa pada Mei 1968 ini, hanya mengatur 

tema ketenagakerjaan semata. Informasi yang harus disediakan oleh 

perusahaan meliputi berbagai item yang terklasifikasi dalam tujuh kategori 

utama yaitu jumlah tenaga kerja, gaji dan tunjangan tambahan, kondisi 

kesehatan dan keselamatan kerja, kondisi pekerjaan lain yang terkait dengan 

ketenagakerjaan, pelatihan dan pendidikan, hubungan industrial, dan hal-hal 

yang berkaitan dengan kualitas pekerjaan yang meliputi tahun berjalan dan 

dua tahun sebelumnya. 
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4) Model Ernst & Ernst (1978) 

Studi yang dilakukan oleh Ernst & Ernst sejak tahun 1972 hingga tahun 1978 

menelusuri perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam Fortune 500, 

suatu daftar perusahaan terbesar yang setiap tahun disusun oleh majalah bisnis 

Fortune. Ernst & Ernst mengembangkan suatu daftar informasi sosial yang 

perlu diungkap oleh perusahaan. Terdapat 27 informasi sosial yang 

terklasifikasi dalam kategori lingkungan ekologis, energy, praktek bisnis yang 

sehat, sumber daya manusia, keterlibatan perusahaan dalam komunitas, 

produk, dan pengungkapan CSR lainnya. 

5) The Union Europeenne des Experts Economques et Financiers (UEC)  

(1983) mengeluarkan rekomendasi tentang social reporting yang terdiri atas 

tiga bagian, yaitu sebagai berikut: 

(1) Ringkasan laporan 

 Berisi garis besar aspek paling signifikan mengenai kinerja sosial 

perusahaan selama satu tahun terakhir, yang dilengkapi dengan statement 

of principal objectives dan telah terhadapkan pada prospek tahun 

berikutnya. 

(2)  Laporan sosial 

 Bagian kedua ini berisi sembilan indikator-indikator sosial yang 

bersifat kuantitatif. Tujuh indikator diantaranya berkaitan dengan 

hubungan antara perusahaan dan tenaga kerja, dan dua indikator lainnya 

berhubungan dengan kemasyarakatan. 

(3)  Catatan atas laporan 
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 Bagian terakhir ini menjelaskan metode dan prinsip yang 

digunakan dalam menghitung angka-angka yang tampak dalam laporan 

sosial, serta memberikan informasi menyeluruh bila terjadi perubahan 

metode atau adanya indikasi dampak perubahan metode tersebut. 

6) Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) 

Organisasi profesi para akuntan di Inggris dan Wales ini mengeluarkan 

rekomendasi pada tema lingkungan yang perlu diungkap dalam laporan 

tahunan. Saran pengungkapan yang diberikan adalah sebagai berikut. 

(1) Kebijakan lingkungan oleh perusahaan. 

(2) Identitas para direktur, dilengkapi dengan rincian tanggung jawab 

mereka dalam masalah lingkungan. 

(3) Tujuan lingkungan perusahaan. 

(4) Informasi aksi lingkungan yang telah dilakukan, termasuk rincian asal 

dan jumlah pengeluaran dalam aktivitas lingkungan. 

(5) Dampak utama bisnis terhadap lingkungan, dan bila memungkinkan  

disertai dengan pengukuran kinerja lingkungan yang terkait. 

(6) Kepatuhan terhadap aturan dan petunjuk industri yang berkaitan 

dengan lingkungan, termasuk bila memungkinkan eco-audit scheme 

dari Masyarakat Eropa dan rincian yang berkaitan dengan pendaftaran 

dan persetujuan di bawah standar inggris tentang “Sistem Manajemen 

Lingkungan 7750”. 

(7) Risiko lingkungan yang signifikan yang tidak disyaratkan untuk 

diungkap dalam kewajiban kontinjensi.  
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(8) Laporan audit eksternal pada aktivitas lingkungan yang dilakukan oleh  

perusahaan, termasuk yang berkait dengan tempat-tampat tertentu. 

7) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

Serupa dengan ICAEW, Organisasi internasional PBB melalui salah satu 

organnya, the Economic and Social Council (ECOSOC), mengeluarkan 

rekomendasi daftar item di bidang lingkungan ekologi yang perlu diungkap 

oleh perusahaan di dalam laporan tahunannya. Daftar yang cukup 

komprehensif ini meliputi 18 kelompok yang terdiri dari 88 item 

pengungkapan lingkungan. 

8) Global Reporting Initiative (GRI)  

GRI merupakan jaringan berbasis organisasi yang telah mempelopori 

perkembangan dunia, menggunakan kerangka laporan berkelanjutan paling 

banyak dan berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan 

penerapan di seluruh dunia.Standar GRI digagas oleh PBB lewat Coalition 

for Environmentally Responsible Economies (CERES) dan UNEP pada tahun 

1997. Standar yang mengacu pada GRI membagi indikator kinerja menjadi 

tiga komponen utama yaitu ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang 

menyangkut hak asasi manusia, praktek ketenagakerjaan, dan lingkungan 

kerja, tanggung jawab produk dan masyarakat. Didalam indeks GRI 

dijelaskan indikator-indikator tentang beberapa kategori CSR yang mencakup 

78 indikator (Trisnawati, 2012). 

Perusahaan yang sukses menjalankan Corporate Social Responsibility 

memiliki tiga nilai dasar (core value) yang ditanam secara mengakar dalam 
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perusahaan, yaitu: (1) ketangguhan ekonomi, (2) tanggung jawab lingkungan, dan 

(3) akuntabilitas ekonomi (Fadilah, 2009). Jika kinerja keuangan suatu perusahaan 

tercermin dalam laporan keuangan, maka kinerja CSR akan disimak melalui 

sebuah laporan yang disebut laporan keberlanjutan (sustainablity report). Dalam 

praktiknya, ada yang menggunakan nama lain untuk laporan jenis ini, misalnya : 

laporan CSR, laporan sosial (sosial report) atau laporan lingkungan 

(environmental report). 

East-West Management Institute and PFS program (2004) dalam Harmoni 

(2008) mengklasifikasikan pengungkapan CSR kedalam tiga pilar dasar yang 

disebut Index Publisitas. Indek pengungkapan tersebut masing-masing dijabarkan 

dalam lima item, sebagai berikut. 

1) Tata kelola perusahaan dan pelaporan 

a) Apakah perusahaan menjelaskan secara rinci struktur dari pengelolaan  

 perusahaan? 

b) Apakah perusahaan tunduk pada hukum atau aturan tata kelola 

perusahaan? 

c) Apakah perusahaan melaporkan informasi tentang pemeriksaan 

keuangan? 

d) Apakah perusahaan menjelaskan tentang kebijaksanaan hak pemegang  

saham? 

e) Apakah perusahaan melaporkan dan menjelaskan tentang kode etik  

 internal perusahaan? 
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2) Kebijakan Lingkungan  

a) Apakah perusahaan menyatakan tunduk terhadap aturan industri yang 

spesifik, sesuai dengan peraturan nasional dan/atau internasional 

mengenai standar lingkungan? 

b) Apakah perusahaan mencantumkan nama individu (manajemen 

dan/atau anggota dewan pengurus) atau departemen yang bertanggung 

jawab untuk manajemen lingkungan dan pengabdian terhadap 

lingkungan? 

c) Apakah perusahaan melaporkan penggunaan energi dan air? 

d) Apakah perusahaan melaporkan kinerja lingkungan, meliputi efisiensi 

penggunaan sumber daya, meminimalisasikan emisi ataupun limbah? 

e) Apakah perusahaan memasukan aspek lingkungan ke dalam rangkaian 

kebijaksanaan manajemen perusahaan? 

3) Kebijakan Sosial  

a) Apakah perusahaan mengungkapkan tunduk terhadap peraturan 

nasional dan/atau internasional mengenai HAM dan/atau standar 

ketenagakerjaan? 

b) Apakah perusahaan melaporkan program sponsorship atau sebagai 

penyokong kegiatan komunitas? 

c) Apakah perusahaan menjelaskan kebijakan tentang pengembangan 

karyawan, atau kebijakan kepentingan karyawan? 

d) Apakah perusahaan menjelaskan kebijakan tentang kesehatan dan 

keamanan tenaga kerja? 
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e) Apakah perusahaan menjelaskan tentang kebijakan jabatan? 

2.5 Hubungan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan investor dalam berinvestasi 

adalah laba. Semakin tinggi profit yang diperoleh perusahaan maka akan semakin 

tertarik investor untuk berinvestasi. Semakin banyak investor berinvestasi maka 

secara langsung akan mempengaruhi harga saham sehingga mampu meningkatkan 

nilai perusahaan. Semakin tinggi rasio ROA maka semakin tinggi juga tingkat 

keuntungan yang diperoleh perusahaan (Agustina, 2013). Ketika ROA menjadi 

tinggi maka secara tidak langsung harga saham dan nilai perusahaan juga akan 

ikut meningkat (Rinati, 2009). 

Polli, dkk. (2014) melakukan pengujian dengan menggunakan variabel ROA 

terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa ROA berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi ROA maka semakin baik 

kinerja suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk kesejahteraan para 

pemegang saham. Peningkatan laba yang di gambarkan pada tingginya ROA 

dapat meningkatkan minat investor untuk membeli saham. Semakin tinggi minat 

investor maka semakin meningkat pula harga saham dan nilai perusahaan. 

Sondakh, dkk. (2015) melakukan penelitian dengan menguji pengaruh 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan.Metode analisis yang digunakan adalah 

metode regresi linear berganda.Variabel profitabilitas yang di uji adalah ROA, 

hasil analisis menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Peningkatan laba pada perusahaan dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan secara signifikan. 
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Manoppo (2015) melakukan penelitian profitabilitas dan nilai 

perusahaan.metode analisis yang digunakan adalah metode regresi berganda. 

Hasil analisis menyatakan bahwa ROA memiliki pengaruh sinifikan terhadap nilai 

perusahaan. Tidak hanya ROA, variabel lainya seperti ROE, EPS juga memiliki 

pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Rinati (2009) melakukan penelitian dengan menguji pengaruh rasio ROA 

dengan nilai perusahaan. Hasil analisis menyatakan bahwa ROA berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Pengaruh positif dapat dikarenakan oleh tingkat 

pengembalian investasi yang di peroleh investor rendah. Kondisi hasil penelitian 

menyebabkan investor tidak tertarik membeli saham dan menyebabkan harga 

saham menurun dan nilai perusahaan juga ikut menurun. Perusahaan harus 

meningkatkan ROA dengan cara menambah aset dan meningkatkan penggunaan 

aset untuk meningkatkan laba. Ketika ROA menjadi tinggi maka secara tidak 

langsung nilai perusahaan juga akan meningkat.  

2.6 Hubungan Coporate Sosial Responsibility ekonomi terhadap nilai 

perusahaan 

Menurut penelitian William (2011) pengungkapan CSR dimensi economy 

terbukti dapat meningkatkan nilai perusahaan. Para investor maupun stakeholders 

melihat adanya pengungkapan CSR dimensi economy di dalam laporan tahunan 

perusahaan dapat membantu meningkatkan nilai perusahaan dan menjadi bahan 

pertimbangan di dalam proses pengambilan keputusan investasi. 

Babalola (2012) menyatakan bahwa teori CSR juga diartikan sebagai konsep 

triple bottom line yaitu people, planet, dan profit. Saat ini pelaksanaan program 
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CSR dilakukan oleh berbagai perusahaan domestik dengan sangat baik secara 

nasional. Pelaksanaan program CSR terjadi dikarenakan perusahaan tidak hanya 

memperhatikan profit melainkan citra perusahaan dimata berbagai stakeholder 

(Carrol et al., 2010). Pengungkapan CSR dianggap memiliki sinyal positif bagi 

perusahaan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga 

saham. 

Hastuti (2016), melakukan pengujian pengaruh pengungkapan Corporate 

Social Responsibility terhadap nilai perusahaan  pada perusahaan manufaktur. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa dimensi ekonomi dalam pengungkapan 

Corporate Social Responsibility memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan manufaktur. 

Penelitian yang dilakukan Nahda dan Harjito (2011) menguji pengaruh 

pengungkapan CSR dan good corporate governance pada nilai perusahaan.Hasil 

pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengungkapan CSR 

berpengaruh pada nilai perusahaan. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan 

bahwa good corporate governance merupakan variabel pemoderasi pada 

hubungan pengungkapan CSR dengan nilai perusahaan. Hal ini berarti penerapan 

good corporate governance telah menuntun perusahaan untuk melaksanakan CSR 

sehingga meningkatkan nilai perusahaan. 

Penelitian Nurlela dan Islahuddin (2008) menguji pengaruh CSR terhadap 

nilai perusahaan dengan persentase kepemilikan manajemen sebagai variabel 

moderating menemukan bahwa CSR, persentase kepemilikan manajemen, serta 

interaksi antara CSR dengan persentase kepemilikan manajemen secara simultan 
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berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara parsial yang memiliki 

pengaruh terhadap nilai perusahan adalah persentase kepemilikan manajemen dan 

interaksi antara CSR dengan persentase kepemilikan manajemen. 

2.7 Hubungan CSR lingkungan dengan nilai perusahaan 

 Suratno dkk,. (2006) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki 

environmental performance yang baik merupakan good news bagi investor dan 

calon investor. Good news tersebut merupakan sinyal positif bagi investor, 

sehingga perusahaan cenderung akan meningkatkan CSR dimensi environment 

dalam laporan tahunannya. Semakin tinggi tingkat CSR dimensi environment 

maka akan semakin tinggi pula respon positif oleh investor yang dapat dilihat 

melalui fluktuasi harga saham perusahaan.  

Menurut penelitian Harmoni dkk.,(2008), perusahaan yang memiliki kinerja 

lingkungan yang bagus akan direspon positif oleh para investor melalui fluktuasi 

harga saham yang semakin naik dari periode ke periode dan sebaliknya jika 

perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang buruk maka akan muncul keraguan 

dari para investor terhadap perusahaan tersebut dan direspon negatif dengan 

fluktuasi harga saham perusahaan di pasar yang semakin menurun dari tahun ke 

tahun. 

Hastuti (2016), melakukan pengujian pengaruh pengungkapan Corporate 

Social Responsibility terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa dimensi lingkungan dalam pengungkapan 

Corporate Social Responsibility memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur. 
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Muhammady (2012), melakukan penelitian mengenai pengaruh CSR terhadap 

nilai perusahaan di mana nilai perusahaan diproksikan dengan Tobin’s Q. Hasil 

penelitian menemukan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap Tobin’s Q.  

Kamil, dkk. (2012) dan Kristy (2012) mendapatkan hasil CSR tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Investor menganggap bahwa semakin 

besar pengungkapan CSR maka semakin berkurang keuntungan yang diperoleh 

perusahaan, sehingga investor menganggap dividen yang akan dibagikan kecil 

sehingga harga saham perusahaan menurun dan nilai perusahaan pun menurun. 

2.8 Hubungan CSR sosial dengan nilai perusahaan 

 Lingkup sosial merupakan indikator yang erat kaitannya dengan 

pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.Indikator kinerja sosial menurut 

GRI terdiri dari tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat atau sosial, dan 

tanggung jawab produk. Keberadaan perusahaan tidak bisa dipisahkan dengan 

masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Dilihat dari aspek sosial, perusahaan 

harus memberikan kontribusi positif secara langsung kepada masyarakat yaitu 

dengan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan juga harus 

memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan karyawannya, sehingga 

perusahaan mempunyai reputasi yang baik dan direspon positif sehingga akan 

meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Hal tersebut dikarenakan masyarakat 

dan karyawan merupakan bagian dari stakeholders. Penelitian Anggraini (2006) 

menemukan bahwa pengungkapan tertinggi pada tanggung jawab ke masyarakat 

(community). Tanggung jawab ke masyarakat merupakan bagian dari indikator 

social. 
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Oktariani (2014), melakukan pengujian pengaruh pengungkapan Corporate 

Social Responsibility terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan  pada 

perusahaan LQ45. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengungkapan Corporate 

Social Responsibility memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian menunjukkan bahwa para investor mulai mempertimbangkan aspek-

aspek sosial dalam proses investasi. 

Hastuti (2016), melakukan pengujian pengaruh pengungkapan Corporate 

Social Responsibility terhadap nilai perusahaan  pada perusahaan manufaktur. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa dimensi sosial dalam pengungkapan 

Corporate Social Responsibility memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur. 

Jo et al., (2011), melakukan pengujian pengaruh pengungkapan Corporate 

Social Responsibility terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa pengungkapan Corporate Social 

Responsibility memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan 

Manufaktur. 

Nurlela dan Islahuddin (2008), melakukan pengujian pengaruh pengungkapan 

Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa tidak menemukan adanya pengaruh antara CSR dengan nilai 

perusahaan. 

2.9 Hubungan CSR ekonomi dengan profitabilitas 

Hubungan antara CSR ekonomi dengan profitabilitas perusahaan telah 

menjadi anggapan dasar untuk mencerminkan pandangan bahwa reaksi sosial 
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memerlukan gaya manajerial. Investasi pada pelaksanaan CSR ekonomi sangat 

mempengaruhi situasi keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi 

tingkat pengungkapan CSR ekonomi perusahaan maka semakin tinggi tingkat 

profitabilitas suatu perusahaan. Pengaruh disebabkan oleh penawaran dan 

permintaan yang dating dari pasar dalam waktu tertentu tetapi disisi lain 

perusahaan ingin berusaha menjaga citra baik perusahaan (Mecaj dan Bravo, 

2014). 

 CSR ekonomi meliputi dampak ekonomi dari kegiatan operasional yang 

dilakukan oleh perusahaan. Aspek ini sering kali disalah artikan sebagai masalah 

keuangan perusahaan sehingga aspek ini diasumsikan lebih mudah untuk 

diimplementasikan daripada dua aspek lainnya, yaitu aspek sosial dan lingkungan. 

Aspek ekonomi tidak sesederhana melaporkan keuangan/neraca perusahaan saja, 

tetapi juga meliputi dampak ekonomi baik secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap operasional perusahaan di komunitas lokal dan di pihak-pihak 

yang berpengaruh terhadap perusahaan lainnya.Kunci sukses dari aspek ekonomi 

adalah economic performance / kinerja keuangan perusahaan. Chen et al., (2017) 

menyatakan bahwa keberadaan perusahaan yang ditujukan untuk meningkatkan 

nilai bagi shareholders, seperti meningkatkan keuntungan, harga saham, 

pembayaran deviden, dan lainnya. 

2.10 Hubungan CSR lingkungan dengan profitabilitas 

Hubungan antara CSR lingkungan dengan profitabilitas perusahaan telah 

menjadi anggapan dasar untuk mencerminkan pandangan bahwa reaksi sosial 

memerlukan gaya manajerial. Putri dkk.,(2014) mendefinisikan aspek lingkungan 
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merupakan kewajiban perusahaan terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan 

dari operasi dan produk, menghilangkan emisi dan limbah, mencapai efisiensi 

maksimum dan produktivitas tergantung pada sumber daya yang tersedia, dan 

penurunan praktik yang dapat berdampak negatif terhadap negara dan 

ketersediaan sumberdaya generasi berikutnya. Perusahaan harus menyadari semua 

aspek lingkungan langsung dan tidak langsung yang berhubungan dengan kinerja 

usahanya, penyerahan jasa, dan manufaktur produk. 

Aspek lingkungan atau environment dimension ini mencerminkan dimana 

perusahaan memiliki kewajiban terhadap dampak yang dihasilkan pada 

lingkungan dari operasional perusahaan (Putri dkk., 2014). Menciptakan 

lingkungan yang sehat dan aman, mengelola limbah dengan baik dan menciptakan 

produk-produk yang ramah lingkungan merupakan kewajiban yang harus 

dilakukan oleh perusahaan (Ulum, 2014). Investasi pada pelaksanaan CSR 

lingkungan sangat mempengaruhi situasi keuangan perusahaan, sehingga semakin 

tinggi tingkat pengungkapan CSR lingkungan perusahaan maka semakin tinggi 

tingkat profitabilitas suatu perusahaan Zhang et al., (2017). 

2.11 Hubungan CSR sosial dengan profitabilitas 

Chahal dan Sharma (2006) menyatakan bahwa program CSR yang berkaitan 

dengan aspek sosial merupakan aspek yang terbaru dari pada aspek lainnya dan 

menjadi perhatian utama bagi beberapa perusahaan saat ini. Aspek sosial memiliki 

arti bertanggung jawab terhadap dampak sosial yang diakibatkan oleh perusahaan, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Inti dari aspek sosial adalah respect 

for people atau meghargai orang lain.  
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Wijaya, dkk (2015) menyatakan bahwa masyarakat memiliki pengaruh pada 

keberadaan perusahaan. Setiap kegiatan operasional perushaan akan berpotensi 

menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap masyarakat sekitar 

perusahaan. Apabila perusahaan memperhatikan aspek sosial maka perusahaan 

akan dapat mencapai perkembangan serta pembangunan berkelanjutan. 

Munculnya resistensi masyarakat terhadap perusahaan karena aspek sosial ini di 

abaikan, sehingga dapat menimbulkan kondisi yang tidak kondusif dalam aktivitas 

perusahaan tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yenti (2013) dan Dyduch et al., (2017) 

menunjukan bahwa aspek sosial memiliki pengaruh pada profitabilitas, hal ini 

menunjukan bahwa dengan adanya bantuan dana yag bergulir dari perusahaan 

pada masyarakat sekitar lingkungan perusahaan dapat membantu masyarakat 

sekitar dalam meningkatkan kesejahteraan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dkk.,(2015) menunjukan hasil yang 

serupa yaitu aspek sosial memiliki pengaruh pada nilai perusahaan, hal ini 

menunjukan bahwa dukungan aktif yang diberikan oleh perusahaan dalam 

kegiatan sosial memberikan pengaruh positif pada masyarakat lingkungan sekitar 

perusahaan, oleh karena itu masyarakat memiliki opini positif pada perusahaan 

sehingga produk yang dihasilkan perusahaan memiliki kepercayaan di mata 

masyarakat sehingga mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

 


