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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Dunia  usaha semakin menyadari bahwa  perusahaan tidak lagi dihadapkan 

pada tanggung  jawab yang berpijak pada  single bottom line, yaitu  aspek 

ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi financial-nya saja, namun juga harus 

memperhatikan aspek sosial dan lingkunganya (Wibisono, 2007:33 dalam 

Rosdwianti, Dzulkirom dan Zahroh, 2016).   

Hal tersebut terjadi karena tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan 

perusahaan di tengah lingkungan  berpengaruh langsung dan tidak  lagsung 

tehadap lingkungan ekstrnal.  Eksistensi perusahaan  berpotensi besar mengubah 

lingkungan masyarakat,  baik ke arah positif maupun negatif. Keseimbangan  

antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dapat diwujudkan dengan 

pelaksanaan tangung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) 

(Rosdwianti, Dzulkirom dan Zahroh, 2016). 

Menurut Rosiana, dkk (2013) pertanggungjawaban sosial perusahaan 

(corporate social responsibility) adalah gagasan yang membuat perusahaan tidak 

hanya  bertanggungjawab dalam hal keuangannya saja, tetapi juga terhadap 

masalah  sosial dan lingkungan sekitar perusahaan agar perusahaan dapat tumbuh 

secara  berkelanjutan. Pengungkapan corporate social responsibility  menjadi 

salah satu faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan karena salah satu dasar 

pemikiran yang melandasi etika bisnis sebuah perusahaan. Semakin banyak 
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perusahaan  mengungkapkan corporate social responsibility dalam laporan 

tahunan, maka  semakin baik pula nilai perusahaan di mata investor, kreditor, 

ataupun  masyarakat. Corporate social responsibility perlu diterapkan dan 

dilaksanakan   pada  perusahaan-perusahaan di Negara Indonesia karena masih 

banyak  perusahaan yang tidak melaksanakan corporate social responsibility 

terutama  pada perusahan sektor barang konsumsi yang selau dekat dengan 

masyarakat baik dari produk maupun lingkungannya. 

Dalam pandangan Islam, aktivitas bisnis adalah bagian dari kewajiban 

keagamaan. Corporate social reponsibility (pertanggungjawaban sosial) mengacu 

pada kewajiban-kewajiban dimana organisasi harus melindungi dan berkontribusi 

pada masyarakat dimana organisasi itu berada. Didalam Islam dikenal konsep 

persaudaraan dan keadilan sosial, yang bisa dilakukan dengan cara berbagi 

keuntungan atau kemakmuran dengan masyarakat disekitarnya. Dengan cara 

seperti itu perusahaan tersebut telah menunaikan tanggung jawab sosial 

perusahaannya. Keadilan sosial adalah nilai dasar Islam yang mencegah seorang 

muslim untuk berbuat kerusakan dan mengakibatkan kerugian orang lain. Konsep 

persaudaraan di dalam Islam mendorong setiap muslim untuk saling membantu 

pada saudaranya dan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang 

dilakukannya. Kedua konsep ini, keadilan sosial dan persaudaraan, menganjurkan 

seorang muslim untuk peduli pada kebutuhan dasar orang lain (Satrio, 2015).   
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Allah SWT berfirman:  

                                    

                            

                           

 

Artinya :  Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara 

mereka, Syu´aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-

kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang 

kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah 

takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia 

barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu 

membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. 

Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-

orang yang beriman" (QS: al-A’raf: 85). 

 

Di Indonesia perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi dapat 

berkembang  pesat, hal ini terlihat dari jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dari periode ke periode semakin banyak. Tidak menutup 

kemungkinan  perusahaan ini sangat dibutuhkan masyarakat sehingga prospeknya  

menguntungkan baik di masa sekarang maupun yang akan datang. Perusahaan 

manufaktur sektor barang konsumsi merupakan perusahaan yang bergerak pada  

bidang industri minuman dan makanan, industri rokok, industri farmasi, industri  

kosmetik, barang keperluan rumah tangga, dan industri peralatan rumah tangga. 

Terdapat kasus yang menyangkut tentang pengungkapan corporate social 

responsibility yaitu kasus yang terkait permasalahan yang muncul dikarenakan 

perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya kurang memperhatikan kondisi 

lingkungan, produk dan sosial disekitarnya. Saat ini peredaran obat dan makanan 

masih menjadi salah satu fokus utama yang perlu di perhatikan dan diawasi oleh 

Badan POM maupun masyarakat. Oleh karena itu, Badan POM bersama Balai 
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Besar/Balai POM akan terus melakukan pengawasan secara komprehensif 

meliputi pre-market evaluation dan post market control secara rutin di seluruh 

Indonesia (http://www.pom.go.id). BPOM pada tanggal 2 Mei 2017 kembali 

memusnahkan obat dan makanan ilegal hasil pengawasan BBPOM di Jakarta 

dengan nilai keekonomian mencapai lebih dari 26 miliar rupiah. Produk yang 

dimusnahkan terdiri dari 450 item pangan dan komestik, obat kuat tanpa izin edar, 

obat tradisional yang mengandung bahan kimia, dan suplemen kesehatan ilegal. 

Menurut kepala Badan POM, Penny K. Lukito menyatakan bahwa “kegiatan 

pemusnahan yang dilakukan merupakan salah satu cara untuk memastikan agar 

obat dan makanan ilegal tidak lagi beredar dan tidak lagi dikonsumsi oleh 

masyarakat”. Selain itu Badan POM juga menghimbau kepada para pelaku usaha 

untuk menaati peraturan undang-undang yang berlaku dalam menjalankan usaha 

yaitu Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang pelaksanakan sekaligus 

melaporkan inisiatif corporate social responsibility. (http://www.pom.go.id).  

Hubungan dari fenomena tersebut ialah perusahaan yang menerapkan CSR 

akan mendapat dukungan dari masyarakat dan mendapatkan reputasi yang baik 

dari masyarakat sehingga ini berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Artinya, 

perusahaan yang menerapkan CSR tersebut mendapat reputasi yang baik dari 

masyarakat sehingga masyarakat membeli produk dan memanfaatkan jasa yang di 

sediakan oleh perusahaan sehingga profitabilitas perusahaan akan meningkat dan 

mempengaruhi nilai perusahaan. Perusahaan yang memiliki reputasi yang baik 

dari masyarakat, akan menarik perhatian para investor untuk berinvestasi di 

perusahaan tersebut di karenakan ada dukungan dari masyarakat yang 

http://www.pom.go.id/
http://www.pom.go.id/
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mempengaruhi besar kecilnya suatu ukuran perusahaan dan akan mempengaruhi 

nilai perusahaan 

Suatu perusahan yang memiliki nilai yang baik pasti akan memperhatikan 

dari segi lingkungan, produk,  dan sosial maka dari itu  sangat pentingnya 

corporate social responsibility untuk diterapkan dalam setiap perusahaan agar 

kinerja perusahaan dengan praktik corporate social responsibility akan membuat 

perusahaan tersebut melakukan kegiatan dan aktifitas operasional perusahaan 

yang sehat untuk menjaga kepercayaan stakeholders. 

Tingkat profitabilitas yang tinggi menyebabkan harga saham akan 

meningkat. Dengan  harga saham yang meningkat mencerminkan bahwa nilai 

perusahaan dalam keadaan baik. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat 

profitabilitas perusahaan semakin baik nilai perusahaan dan sebaliknya, semakin 

baik perusahaan membayar return terhadap pemegang saham akan  meningkatkan 

nilai perusahaan seperti yang dijelaskan oleh  Brigham dan Houston (2004:110) 

(dalam Umro dan Firdiana, 2016) menyatakan bahwa para pemegang saham 

melakukan investasi untuk mendapatkan pengembalian atas uang mereka. Tingkat 

pengembalian tersebut dapat diukur dengan menggunakan Return On Equity 

(ROE). Semakin tinggi tingkat ROE menyebabkan harga saham akan semakin 

tinggi dan nilai perusahaan juga akan baik (Umro dan Firdiana, 2016). 

Menurut Mahendra (dalam Kurnia, 2015) menyatakan bahwa profitabilitas 

menunjukkan tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada 

saat menjalankan operasinya. Keuntungan yang layak dibagikan kepada 

pemegang saham adalah keuntungan setelah bunga dan pajak, sehingga dengan 
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profitabilitas yang tinggi dapat memberikan nilai tambah kepada nilai 

perusahaannya yang tercermin pada harga sahamnya. 

Dalam meningkatkan nilai perusahaan, sering terjadi  agency conflict, yakni 

konflik perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Manajer 

perusahaan cenderung mengejar tujuan pribadinya sendiri, misalnya untuk 

memperoleh bonus setinggi mungkin (Warsono et al., 2009 dalam Puspaningrum, 

2014). Manajer hanya memfokuskan diri pada  proyek dan investasi yang akan 

memberikan laba besar dalam jangka waktu yang pendek daripada 

memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan berinvestasi pada proyek 

yang menguntungkan dalam jangka panjang. Pemegang sagam tidak menyukai 

kepentingan pribadi dari manajer karena apa yang dilakukan manajer tersebut 

akan menambah biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan penurunan 

keuntungan perusahaan dan berpengaruh terhadap harga saham sehingga 

menurunkan nilai perusahaan (Jensen dan Meckeling, 1976 dalam Wien Ika, 2010) 

(dalam Puspaningrum, 2014). 

Menurut Fery dan Jones (dalam Sujianto, 2001) (dalam Nuraina 2012) 

ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yng 

ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-

rata total aktiva. Jadi ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset 

yang dimiliki oleh suatu perusahaan. 

Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan 

yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak 

lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. 
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Bagi investor kebijakan perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek  cash flow  

dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi regulator (pemerintah) akan berdampak 

terhadap besarnya pajak yang akan diterima, serta efektifitas peran pemberian 

perlindungan terhadap masyarakat secara umum (Nuraina, 2012). 

Nilai perusahaan merupakan gambaran keadaan suatu perusahaan dalam 

keadaan baik atau tidak tercermin dari peningkatan atau penurunan harga saham. 

Nilai perusahaan yang baik menggambarkan bahwa tingkat kemakmuran 

pemegang saham juga baik sehingga dapat menjadi daya tarik para investor untuk 

melakukan kegiatan investasi. Selain itu, para investor juga percaya bahwa 

dengan nilai perusahaan yang baik maka perusahaan memiliki kinerja yang baik 

untuk prospek perusahaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, 

Kemakmuran pemegang saham sangat penting dalam meningkatkan nilai 

perusahaan (Safitri, 2017). 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Cecilia, Syahrul Rambe dan M. Zainul Bahri Torong (2015). Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek penelitian. Peneliti 

sebelumnya menggunakan perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), Bursa Malaysia, dan  Singapore Stock  Exhange  pada periode 

2012-2014  sebagai objek penelitian, sementara pada penelitian ini menggunakan 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian sekarang yaitu tahun 2012 sampai 

dengan 2016.  
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Perusahaan sektor industri barang konsumsi merupakan cabang dari 

perusahaan manufaktur. Industri barang konsumsi terdiri dari subsektor 

farmasi ,subsektor industri food baverage, subsektor kosmetik, subsektor 

peralatan rumah tangga dan subsektor rokok. Sektor barang konsumsi menopang 

pertumbuhan manufaktur, sebagian besar terbentuk dari industri barang konsumsi 

sebesar 44%, industri dasar sebesar 27%, dan aneka industri sebesar 27% 

(www.kemenperin.go.id). Industri barang konsumsi dinilai cukup menjanjikan di 

Indonesia karena didukung oleh kekayaan sumber daya alam dan sumber daya 

manusia yang cukup besar. 

Kondisi suatu perusahaan dapat dilihat dengan nilai perusahaan. Oleh 

karena itu banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang nilai perusahaan 

seperti penelitian yang dilakukan Retno dan Priantinah (2012) yang menunjukkan 

bahwa Pengungkapan CSR tidak berpengaruh dengan arah positif terhadap Nilai 

Perusahaan dengan variabel control Ukuran Perusahaan, hal ini dikarenakan 

kualitas Pengungkapan CSR dari tahun 2007-2010 masih rendah dan belum 

mengikuti standar GRI. Hasil penelitian ini, sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Agustine (2014) yang menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasekti (2015), 

Permanasari (2010), Rustiarini (2010), Nurlela dan Islahudin (2008) yang 

menyatakan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

dengan arah positif yaitu semakin tinggi tingkat pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan maka dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini disebabkan 
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adanya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social 

responsibility) maka akan direspon positif oleh investor sehingga banyak investor 

yang berinvestasi pada perusahaan tersebut yang menyebabkan meningkatnya 

nilai perusahaan. 

Fandini (2013) dan Hermunigsih (2013) juga melakukan penelitian tentang 

nilai perusahaan tetapi dengan variabel independen yang berbeda, yang 

menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kurnia (2015), 

Pangulu (2014), dan Hemastuti (2014) yang menunjukkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasekti (2015) yang 

menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan 

karena profitabilitas yang diukur dengan ROE tidak dilakukan oleh perusahaan 

secara optimal dalam mengelola modal sehingga dapat menurunkan nilai 

perusahaan dan penelitian mengenai nilai perusahaan telah beberapa kali 

dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Surantan dan Pranata (2003). 

Mengingat akan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan (dalam Analisa, 2011). 

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyorini (2013) menemukan bahwa 

ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2013) menunjukan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian 

mengenai “Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas dan 

Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2012-2016)”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Apakah corporate social responsibility (CSR) berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

bursa efek indonesia pada tahun 2012-2016? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

bursa efek indonesia pada tahun 2012-2016? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek 

indonesia pada tahun 2012-2016? 

4. Apakah corporate social responsibility (CSR), profitabilitas dan ukuran 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2012-2016? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Untuk membuktikan apakah corporate social responsibility (CSR) 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2012-2016. 

2. Untuk membuktikan apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

bursa efek indonesia pada tahun 2012-2016. 

3. Untuk membuktikan apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

bursa efek indonesia pada tahun 2012-2016. 

4. Untuk membuktikan apakah corporate social responsibility (CSR), 

profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh  terhadap nilai 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

bursa efek indonesia pada tahun 2012-2016. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis dapat menambah wawasan, pemahaman, dan ilmu 

pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Pengaruh Corporate Social 

Responsibility, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai 

Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-

2016). 
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2. Bagi akademis, menjadi tambahan literatur dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan mengenai Pengaruh Corporate Social Responsibility, 

Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi 

Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menemukan variabel baru 

untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai Pengaruh Corporate 

Social Responsibility, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap 

Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor 

Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2012-2016). 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 

BAB   I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORITIS 

Bab ini berisikan tentang teori-teori dan pendapat para ahli atau pakar 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang lokasi, waktu penelitian, jenis dan sumber 

data, populasi dan sampel serta analisis data. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang pembahasan dari hasil penelitian yang 

dilakukan. 

BAB  V  PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan pembahasan terhadap permasalahan 

yang diteliti, serta mencoba memberikan saran-saran yang dapat 

dijadikan pedoman dalam menanggulangi permasalahan yang dihadapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


