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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1  Teori Stakeholder 

Freeman (dalam Safitri, 2015) menyatakan bahwa teori stakeholder adalah 

teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung 

jawab. Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang 

memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi baik secara 

langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Stakeholder perusahaan terdiri 

atas berbagai pihak yaitu pemegang saham, investor, kreditor, pemerintah, 

pelanggan, karyawan perusahaan, dan masyarakat umum. 

Pengungkapan corporate social responsibility merupakan salah satu strategi 

untuk menjaga hubungan dengan para stakeholder yang dapat dilakukan dengan 

memberikan informasi kinerja perusahaan baik dalam aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. Dengan pengungkapan corporate social responsibility diharapkan 

dapat memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh para stakeholder dan 

agar dapat dukungan dari para stakeholder untuk keberlangsungan perusahaan. 

Adanya dukungan dan kinerja stakeholder yang baik dapat meningkatkan nilai 

perusahaan dan menjadi daya tarik para investor untuk melakukan kegiatan 

investasi karena investor yakin bahwa dengan kinerja dan dukungan para 

stakeholder dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 
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2.2  Teori Persinyalan (Signalling Theory) 

Rustiarini (2010) (dalam Umro dan Firdiana, 2016) teori sinyal membahas 

mengenai dorongan perusahaan untuk memberikan informasi kepada pihak 

eksternal maupun pihak internal. Dorongan tersebut disebabkan karena terjadinya 

asimetri informasi antara pihak manajemen dan pihak eksternal. Untuk 

mengurangi asimetri informasi maka perusahaan harus mengungkapkan informasi 

yang dimiliki, baik informasi keuangan maupun non keuangan. 

Salah satu informasi non keuangan yang diungkapkan oleh perusahaan 

adalah informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Informasi 

ini dapat dimuat dalam laporan tahunan atau laporan sosial perusahaan terpisah. 

Perusahaan melakukan pengungkapan CSR dengan harapan dapat meningkatkan 

reputasi dan nilai perusahaan. Meningkatnya reputasi perusahaan akan 

meningkatkan nilai perusahaan sehingga menjadi sinyal positif bagi para investor 

untuk melakukan investasi.  

Selain itu, tingkat profitabilitas juga menjadi salah satu sinyal yang baik 

untuk menarik para investor untuk melakukan kegiatan investasi. Tingkat 

profitabilitas yang tinggi dapat menyebabkan harga saham akan tinggi yang 

menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Sehingga para 

investor yakin dengan profitabilitas yang tinggi maka prospek perusahaan di masa 

mendatang akan baik pula.  
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2.3  Corporate Social Responsibility (CSR) 

Saat disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (UUPT), timbul berbagai tanggapan terhadap konsep tanggung jawab 

sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility yang disingkat jadi CSR ), 

baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Pihak yang mendukung sudah 

mengkampanyekan pentingnya CSR ini bagi perusahaan, baik untuk menjaga 

kelangsungan produksi sampai untuk tujuan membangun legitimasi sosial. 

Sedangkan yang menolak menegaskan bahwa CSR merupakan tanggung jawab 

negara, karena perusahaan telah membayar pajak ke negara. Bila dititik lebih 

dalam lagi, pertentangan ini berkaitan erat dengan landasan filosofi dan 

pandangan etika moral mengenai bisnis. Bahkan dipertanyakan apakah bisnis 

dapat dituntut memiliki suara hati (consience) sebagaimana halnya individu 

(Azheri, 2012) 

Terlepas dari perdebatan tersebut, di mana secara normatif CSR telah 

dinyatakan sebagai kewajiban bagi setiap perusahaan yang bergerak dan berkaitan 

dengan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 

UUPT. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi kalangan dunia yang bergerak 

dan berkaitan dengan sumber daya alam untuk tidak melaksanakan CSR, karena 

CSR merupakan kebijakan yang bersifat mandatory. Bahkan secara konstitusional 

setiap perusahaan yang melakukan aktivitasnya di Indonesia harus mampu 

memberikan dampak positif terhadap masyarakat, terutama berkaitan dengan 

upaya peningkatan kesejahteraan, menurunkan angka pengangguran dan 

pengurangan kemisikinan. Upaya tersebut harus berlandaskan pada penerapan 
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prinsip demokrasi ekonomi, efisiensi, keberlanjutan (sustainability), dan 

berwawasan lingkungan (Azheri, 2012) 

Secara teoretis CSR merupakan inti dari etika bisnis, di mana suatu 

perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal 

kepada pemegang saham (shareholders), tetapi perusahaan juga mempunyai 

kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan (stakeholders). Semua itu 

tidak lepas dari kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, 

dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak. 

Jadi CSR lebih menunjukan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-

pihak lain secara lebih luas (stakeholders) dari pada hanya sekedar kepentingan 

CSR itu sendiri. CSR itu sendiri merujuk pada semua hubungan yang terjadi 

antara perusahaan dengan pelanggan (customers), karyawan (employers), 

komunitas masyarakat, investor, pemerintah, dan pemasok (supplier) serta 

kompetitornya sendiri (Azheri, 2012). 

Corporate social responsibility merupakan tanggungjawab organisasi atas 

dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, 

melalui prilaku dan transparan dan etis, yang konsisten dengan pembangunan 

berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan 

stakeholder, sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma 

internasional, terintergrasi di seluruh aktivitas organisasi.  Dalam pengertian ini 

meliputi baik kegiatan produk maupun jasa (Rusdianto, 2013).    

Menurut Cheng dan Yulius (2011) dalam Rosiana, dkk (2013) aktivitas CSR 

dapat memberikan banyak manfaat, seperti: dapat meningkatkan citra dan daya  
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tarik perusahaan di mata investor serta analis keuangan penjualan, dapat 

menunjukan brand positioning, dapat meningkatkan penjualan dan market share. 

Penelitian ini menggunakan standar (GRI G4) untuk mengukur pengungkapan 

corporate social responsibility. (GRI G4) merupakan jaringan organisasi non 

pemerintah yang bertujuan mendorong keberlanjutan dan pelaporan lingkungan, 

sosial dan tata kelola. 

 

2.4  Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba baik yang berasal dari 

penjualan maupun dari pendapatan investasi. Menurut Kasmir (2008:281) (dalam 

Umro dan Firdiana, 2016). Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Rasio ini juga memberikan 

ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh 

laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Laba yang 

dihasilkan dari penjualan dapat diukur menggunakan rasio gross profit margin 

dan net profit margin. Sedangkan laba yang dihasilkan dari pendapatan investasi 

dapat diukur menggunakan rasio return on equity dan return on asset. 

Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor 

atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas 

usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para 

investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas 
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dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha 

tersebut (Warsono dkk. 2009 dalam Natalia, 2012). 

 

2.5  Ukuran Perusahaan 

Klasifikasi usaha menurut UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah   

1) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil 

sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini.  

2)  Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimilki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langcsung maupun tidak langsung 

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.  

3)  Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan 

usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih 

besar dari usaha menegah, yang meliputi  usaha nasional milik negara atau 

swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan 

ekonomi di Indonesia.  
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Skinner (1994) dalam Sandra Aulia (2011) dalam Puspaningrum, 2014 

menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki insentif yang lebih besar untuk 

mengungkapkan semuanya untuk meminimalisir kemungkinan adanya biaya 

ligitasi. Perusahaan yang lebih besar biasanya lebih mengungkapkan untuk 

menghindari serangan politik, permintaan untuk melakukan pertanggungjawaban 

social, peraturan yang lebih besar, ancaman nasionalisme atau pemisahan entitas 

atau industri (Jensen dan Meckling, 1976; Watts dan Zimmerman, 1978 dalam 

Sandra Aulia, 2011 (dalam Puspaningrum, 2014).   

Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur pendanaan perusahaan. 

Hal  tersebut didasarkan  pada semakin  besar ukuran kebutuhan akan  dana  juga 

semakin besar. Salah satu pendanaan yang tersedia yakni pendanaan eksternal.  

Pendanaan eksternal dapat diperoleh melalui penerbitan saham, penerbitan 

obligasi dan hutang, sehingga dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendanaan 

tersebut perusahaan akan lebih meningkatkan kualitas implementasi corporate 

governance dalam menjalankan perusahaan. Durnev dan Kim (2003) dalam Deni 

Darmawati (2006) dalam Puspaningrum, 2014 menemukan bahwa perusahaan 

yang memiliki kesempatan investasi yang tinggi, kebutuhan pendanaan hak-hak 

terhadap aliran  kas perusahaan menerapkan praktik corporate governance  yang 

berkualitas tinggi.  Perusahaan besar cenderung  menarik perhatian dan sorotan 

dari publik, sehingga akan mendorong perusahaan tersebut untuk menerapkan 

struktur  corporate governance yang lebih baik.  

Ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan total aktiva, penjualan atau 

modal dalam perusahaan tersebut. salah satu tolak ukur yang menujukkan besar 
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kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah 

mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah 

positif  dan dianggap memiliki prospek yang baik  dalam jangka waktu yang 

relatif  lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil 

dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang 

kecil (Indriani, 2005 dalam Daniati dan Suahairi, 2006 dalam Puspaningrum, 

2014). 

 

2.6  Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan gambaran kondisi tertentu yang ingin dicapai 

perusahaan sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan atas 

semua kegiatan yang dilakukan perusahaan yang dijadikan para investor sebagai 

persepsi dalam melakukan kegiatan investasi yang berkaitan dengan harga saham 

karena dengan meningkatnya nilai perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki kinerja yang baik dalam mensejahterakan para stakeholder perusahaan. 

Soliha dan Taswan (dalam Kurnia, 2015) menyatakan bahwa nilai perusahaan 

merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan 

harga saham. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan pemilik perusahaan, 

sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga 

tinggi. 

Nilai perusahaan merupakan harga jual perusahaan ketika perusahaan akan 

menjualnya yang telah dianggap layak dan calon investor bersedia untuk 

membayarnya. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur nilai 
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perusahaan antara lain Price Earning Ratio (PER) yang menunjukkan berapa 

banyak jumlah uang yang rela dikeluarkan oleh para investor untuk membayar 

setiap dolar laba yang dilaporkan, Tobin’s Q yaitu nilai pasar dari aset perusahaan 

dengan biaya penggantinya dan Price to Book Value (PBV) yang merupakan salah 

satu variabel yang dipertimbangkan seorang investor dalam menentukan saham 

mana yang akan dibeli. Pada penelitian ini indikator yang digunakan untuk 

menghitung nilai perusahaan adalah dengan  Price Earning Ratio (PER) yang 

merupakan rasio harga pasar per saham terhadap laba bersih per saham. 

 

2.7  Pandangan Islam  

Dalam pandangan Islam, aktivitas bisnis adalah bagian dari kewajiban 

keagamaan. Corporate social reponsibility (pertanggung jawaban 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/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.  
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 Allah menciptakan manusia dalam dalam sebaik-baik bentuk sebagaimana 

yang disebutkan dalam (QS. At Tiin (95) :4). 

                   

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 

sebaik-baiknya (QS. At Tiin:4). 

 

 Allah memberikan tugas manusia sebagai khalifah di bumi sebagaimana yang 

disebutkan dalam (QS Al Baqarah:30).  

                                      

                                    

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 

bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 

dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan 

memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 

"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS Al 

Baqarah:30).  

 

Khalifah adalah wakil Allah di bumi, yang bertugas untuk memeliharan 

bumi dan memfungsikan bumi seperti yang dikehendaki Allah SWT. Manusia 

mempunyai dua tugas utama di bumi, yaitu sebagai hamba/abdinya Allah SWT 

dan sebagai khalifahNya. Sebagai abdinya Allah, manusia harus beribadah 

kepadaNya, mencari ridhoNya, taat kepadaNya, dan berbuat baik sesuai petunjuk 

syariah. Sebagai khalifah, manusia harus melaksanakan prinsip-prinsip syariah 

dalam hidupnya, memelihara kedamaian, melindungi lingkungan hidupnya, dan 

menjadi wakil Tuhan untuk memakmurkan bumi. Didalam mengemban fungsinya 

sebagai khal ifah, organisasi bisnis yang didirikannya, mempunyai juga fungsi 

sosial dan  bukan hanya sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang 
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saham, tetapi perusahaan harus bisa mendatangkan manfaat pada masyarakat 

secara keseluruhan, dan untuk  mendapatkan ridho Allah SWT. CSR sebagai salah 

satu suatu alat pemberdayaan masyarakat bisa mendukung apa yang menjadi tugas 

muslim sebagai khalifah tersebut. Dalam kaitan ini, organisasi bisnis yang 

didirikan seorang muslim dituntut untuk bisa melaksanakan CSR, yang 

sebenarnya juga didasarkan pada prinsip-prinsip Tauhid. Semua hak kepemilikan, 

keahlian, kesejahteraan, dan kemampuan semua milik Allah dan, manusia hanya 

mendapat kepercayaan dari Allah, oleh karena itu semuanya harus dikelola untuk 

kepentingan umat (komunitas). Di dalam Islam kesuksesan suatu entitas bisnis 

bisa dilihat dari bagaimana sumber daya yang ada dikelola untuk mengembangkan 

masyarakat. Di dalam Islam, organisasi bisnis harus mengadopsi secara lebih luas 

prinsip CSR yang berasal dari aksioma Tauhid, menggambarkan 3 jenis hubungan, 

yaitu hubungan baik  dengan Allah, hubungan baik dengan sesamamanusia, dan 

hubungan baik dengan lingkungan.  

Dengan demikian tujuan utama CSR dalam Islam adalah untuk 

mengembangkan keadilan sosial. Organisasi bisnis di dalam Islam harus 

bertanggung jawab pada masyarakat, lingkungannya, dan yang tertinggi adalah 

tanggung jawab kepada Al lah. Anggota masyarakat meliputi pemegang saham, 

karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat di lingkungan 

organisasi bisnis tersebut (Satrio, 2015). 

Didalam Islam, laba mempunyai pengertian khusus sebagaimana telah 

dijelaskan oleh ulama-ulama salaf dan khalaf. Hal ini terlihat ketika mereka telah 

menetapkan dasar-dasar perhitungan laba serta pembagiannya di kalangan mitra 
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usaha. Mereka juga menjelaskan kapan laba itu digabungkan kepada modal pokok 

untuk tujuan perhitungan zakat, bahkan mereka juga menetapkan kriteria-kriteria 

yang jelas untuk menentukan kadar dan nisbah zakat itu, seperti yang terdapat 

dalam khasanah Islam, yaitu tentang metode-metode akuntansi penghitungan 

zakat. Firman Allah dalam Al Qur’an surat An Nisaa’ ayat 29 yang berbunyi:  

                           

                       

Artinya : “Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh darimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisaa’: 29). 

 

Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Allah melarang manusia 

mengambil keuntungan dengan jalan yang lain kecuali perniagaan atau 

perdagangan, dan dalam perniagaan tersebut apabila ingin mengambil keuntungan 

hendaknya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh islam (Aryani, 2012). 

Dalam hukum ekonomi klasik berlaku semboyan “mencari keuntungan 

sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya”. Memahami semboyan ini 

konsekuensi logisnya, ialah apa yang dikenal dengan semboyan homo homini 

lapus, artinya manusia yang satu menjadi serigala manusia lainnya.  

Sebenernya mencari keuntungan dalam suatu usaha itu salah satu tujuan 

usaha, kita mencari pendapatan banyak untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri 

maupun orang banyak. Para ekonom telah menandai perusahaan rasional sebagai 

satu-satunya  tujuan adalah  memaksimalkan keuntungan perusahaan meskipun 

secara teknis sifatnya inoptional dan eksploitatif. Islam tidak anti dengan 
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keuntungan seperti itu. Namun, praktek maksimalisai keuntungan yang lebih 

menekankan efisiensi ekonomi dan mengabaikan implikasi buruk pada 

masyarakat dan ekonomi telah menerima keberatan yang kuat dari beberapa 

sarjana Muslim.  

Praktiknya, dalam dunia usaha (bisnis) manusia sebagai pelaku seringkali 

menempu modus menghalalkan segala macam cara, untuk memperoleh 

keuntungan yang besar. Tujuan akhir yang mendorong sikap keakuan banyak-

banyaknya untuk kekayaan pribadi. Apabila tujuan itu tercapai, subjek pelakuya 

akan merasa puas, sekalipun nilai kepuasan itu hanyalah sementara dan semua 

belaka. Kemudian, ketika manusia mendapatkan kepuasan tersebut, dan nanti ada 

kesempatan yang sama manusia tersebut pasti akan mengulang melakuakan hal 

yang semestinya tidak dilakukan, yaitu tidak menghalalkan segala cara.  

Tidak lah demikian dalam islam. Seorang pengusaha menurut islam secara 

umum harus berkiblat pada tuntutan syara yang bersumber pokok pada Al-Qur’an 

dan Hadits. Bila kita gali dari kedua sumber ini paling tidak seorang pengendali 

perusahaan akan memperhatikan prinsip persamaan dan toleran (tasamuh), 

keadilan, dan saling menolong (ta’awun) yang saling menguntungkan. Tidak ada 

lagi saling menjatuhkan satu sama lain, yang ada hanya persaingan secara damai 

(Norvadewi, 2015) 

Islam mendorong orang untuk unggul dalam kehidupan ini maupun 

kehidupan akhirat. Ini mendorong mereka untuk secara aktif terlibat dalam 

mengejar materi, terutama perdagangan dan keuntungan sebagai karunia Allah 

(QS. 2:198).  
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Artinya :  Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) 

dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ´Arafat, 

berdzikirlah kepada Allah di Masy´arilharam. Dan berdzikirlah 

(dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya 

kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk 

orang-orang yang sesat (QS. Al-Baqarah:198). 

 

Islam juga menyadari bahwa manusia mencintai secara berlebihan atas 

keuntungan duniawi (QS.100:8).  

            

Artinya :  dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta (QS 
Al 'Adiyat: 8). 

 

Akibatnya, Islam memerintahkan orang untuk menjadi moderat dalam 

mengejar keuntungan, berperilaku sesuai dengan syareat yang ditentukan, dan 

memperoleh hanya yang sah dan tidak maksimal. Konsep Halal dan Haram dalam 

Islam cukup bagi umat Islam untuk selalu berada pada jalur yang benar. Jika 

muncul konflik antara kekayaan dan kebajikan, kita harus bersaing dengan sah 

dan diperbolehkan (QS. 5:103). 

                               

                

Artinya :  Allah sekali-kali tidak pernah mensyari´atkan adanya bahiirah, 

saaibah, washiilah dan haam. Akan tetapi orang-orang kafir 

membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka 

tidak mengerti. (QS. Al Ma’idah: 103). 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Tabel II.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No 
Nama/ 

Tahun 
Judul Variabel Hasil 

1. Yustisia 

Puspaningru

m (2014) 

Pengaruh Corporate 

Social 

Responsibility 

Dan Kepemilikan 

Manajerial Terhadap 

Nilai Perusahaan 

Dengan 

Profitabilitas 

dan Ukuran 

Perusahaan Sebagai 

Variabel Moderating 

(Studi Empiris Pada 

Perusahaan 

Pertambangan di 

Bursa Efek 

Indonesia Tahun 

2011-2012) 

Nilai Perusahaan 

(Y)  

Corporate Social 

Responsibility (X1)  

Kepemilikan 

Manajerial (X2) 

Profitabilitas (X3) 

Ukuran Perusahaan 

(X4) 

CSR berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan, 

Kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh 

positif dan tidak 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Profitabilitas 

sebagai variabel 

moderating tidak 

dapat 

memoderasi 

pengaruh CSR 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Profitabilitas 

sebagai variabel 

moderating tidak 

dapat 

memoderasi 

pengaruh 

kepemilikan 

manajerial 

terhadap nilai 

perusahaan,. 

Ukuran 

perusahaan 

sebagai variabel 

moderating 

memoderasi 

pengaruh CSR 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Ukuran 

perusahaan 
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No 
Nama/ 

Tahun 
Judul Variabel Hasil 

sebagai variabel 

moderating 

memoderasi 

pengaruh 

kepemilikan 

manajerial 

terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Madinatul 

Umro 

Fidiana 

(2016) 

Pengaruh Corporate 

Social Responsibility 

dan 

Profitabilitas 

terhadap Nilai 

Perusahaan (Studi 

Empiris pada 

Perusahaan yang 

Bergerak pada 

Sektor Kimia yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

(BEI) pada periode 

2010 sampai 2014) 

Corporate Social 

Responsibility (X1) 

Profitabilitas 

Perusahaan (X2) 

Nilai Perusahaan 

(Y) 

 

Corporate Social 

Responsibility 

(CSR) 

berpengaruh 

positif terhadap 

nilai perusahaan 

artinya bahwa 

hipotesis pertama 

yang dirumuskan 

dalam 

penelitian ini 

dapat diterima. 

Profitabilitas 

tidak berpengaruh 

positif terhadap 

nilai perusahaan. 

3. Dwi Sukirni 

(2012) 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kebijakan Dividen 

dan Kebijakan 

Hutang Analisis 

terhadap Nilai 

Perusahaan (Studi 

Empiris pada 

perusahaan yang 

terdaftar di BEI pada 

Tahun 2008-2010) 

Kepemilikan 

Manajerial (X1) 

Kepemilikan 

Institusional (X2) 

Kebijakan Dividen 

(X3) Kebijakan 

Hutang (X4)  

Nilai Perusahaan 

Y) 

Kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh 

negatif secara 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan,  

Kepemilikan 

institusional  

berpengaruh po- 

sitif secara 

signifikan 

terhadap nilai 

perus- 

ahaan, kebijakan 

deviden  

berpengaruh 

positif secara 

tidak signifikan 

terhadap nilai  
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No 
Nama/ 

Tahun 
Judul Variabel Hasil 

perusahaan, 

kebijakan hutang 

berpengaruh  

positif secara 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

4. Elvi Nuraina 

(2012) 

Pengaruh 

Kepemilikan 

Insititusional dan 

Ukuran Perusahaan 

terhadap Kebijakan 

Hutang dan Nilai 

Perusahaan (Studi 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

tahun 2006-2008) 

Kepemilikan 

Institusional (X1) 

Ukuran Perusahaan 

(X2) Kebijakan 

Hutang (Y1) Nilai 

Perusahaan (Y2) 

Kepemilikan 

institusional 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Kepemilikan 

institusional 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kebijakan hutang 

perusahan. 

Ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kebijakan hutang 

perusahaan.  

5. Aisyatul 

Munawaroh 

Maswar 

Patuh Priyadi 

(2014) 

Pengaruh 

Profitabilitas 

terhadap Nilai 

Perusahaan Dengan 

Corporate Social 

Responsibility 

Sebagai Variabel 

Moderating (Studi 

Empiris pada 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

Nilai Perusahaan 

(Y) Profitabilitas 

(X1) 

Corporate Social 

Responsibility (X2) 

 

ROA dengan 

nilai perusahaan 

menunjukkan 

pengaruh 

signifikan 

negative terhadap 

nilai perusahaan. 

ROE dan NPM 

dengan nilai 

perusahaan 

menunjukkan 
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No 
Nama/ 

Tahun 
Judul Variabel Hasil 

terdaftar di BEI 

tahun 2009- 2012) 

pengaruh 

signifikan positif 

terhadap nilai 

perusahaan. ROA 

dan NPM dengan 

corporate social 

responsibility 

sebagai variable 

moderating 

terhadap nilai 

perusahaan 

menunjukkan 

pengaruh tidak 

signifikan. ROE 

dengan corporate 

social 

responsibility 

sebagai variable 

moderating 

terhadap nilai 

perusahaan 

menunjukkan 

pengaruh 

signifikan 

negatif. 

6. Silvia 

Agustina 

(2013) 

Pengaruh 

Profitabilitas dan 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

(Studi Empiris Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

Tahun 2007-2010) 

Nilai Perusahaan 

(Y) 

Profitabilitas (X1) 

CSR (X2) 

Profitabilitas 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap nilai 

perusahaan. 
Pengungkapan 

corporate social 

responsibility 

mempunyai 

pengaruh 

signifikan positif 

terhadap nilai 

perusahaan. 
7. Multafia 

Almar 

Rima 

Rachmawati 

Asfia Murni 

(2012) 

Pengaruh 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

(CSR) Terhadap 

Profitabilitas 

Profitabilitas 

Perusahaan(Y) 

Corporate Social 

Responsibility (X) 

 

Terdapat 

pengaruh positif 

dan signifikan 

antara 

pengungkapan 

CSR dengan 
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(H1) 

(H2) 

(H3) 

(H4) 

No 
Nama/ 

Tahun 
Judul Variabel Hasil 

Perusahaan (Studi 

Empiris pada 

Perusahaan Industri 

Semen yang 

Menguasai Pangsa 

Pasar Domestik 

pada Periode 2008 – 

2010) 

profitabilitas 

perusahaan yang 

diukur dengan 

ROA dan NPM. 

Sumber: Olahan Penulis, 2018 

2.9  Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan telaah pustaka, 

maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu 

kerangka pemikiran sebagai berikut :  

Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 

 Parsial 

 Simultan 

 

 

 

Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

(X1) 

Profitabilitas (X2) 
Nilai Perusahaan (Y) 

Ukuran Perusahaan 

(X3) 
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2.10  Hipotesis 

1. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan. 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang baik 

mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Peningkatan kinerja perusahaan 

akan mendapat respon yang positif bagi para investor untuk melakukan 

investasi dalam perusahaan tersebut sehingga mendorong harga saham 

akan meningkat. Peningkatan harga saham mencerminkan bahwa nilai 

perusahaan dalam keadaan baik. Oleh karena itu, pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasekti (2015) 

yang menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan arah positif. Berdasarkan 

penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ha1  : Diduga CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

H0  : Diduga CSR tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

 

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. 

Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin baik 

nilai perusahaan karena tingkat profitabilitas yang tinggi mencerminkan 

perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik dalam menghasilkan laba 

serta mencerminkan bahwa kemakmuran pemegang saham terwujud 

dengan baik. Dengan terwujudnya kemakmuran pemegang saham yang 

baik dan penghasilan saham yang maksimum dapat menjadi sinyal positif 

bagi reaksi pasar yang mampu meningkatkan harga saham sehingga 

banyak para investor yang tertarik untuk melakukan investasi dengan 
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perusahaan tersebut. Peningkatan harga saham mencerminkan bahwa nilai 

perusahaan dalam keadaan baik. Hal ini seperti hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Fandini (2013), Kurnia (2015), Pangulu (2014), dan 

Hemastuti (2014) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ha2:  Diduga profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

H0:  Diduga profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

 

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang menggambarkan besar 

kecilnya perusahaan yang dapat dinilai dari nilai total aktiva perusahaan. 

Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan bahwa perusahaan 

mengalami pertumbuhan yang baik. Perusahaan dengan pertumbuhan yang 

besar akan memperoleh kemudahan untuk memasuki pasar modal karena 

investor menangkap sinyal yang positif terhadap perusahaan yang 

memiliki pertumbuhan besar sehingga respon yang positif tersebut 

mencerminkan meningkatnya nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang 

meningkat dapat ditandai dengan total aktiva perusahaan industri dasar dan 

kimia yang mengalami kenaikan dan lebih besar dibandingkan dengan 

jumlah hutang perusahaan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Puspaningrum (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan dan penilitian yang dilakukan oleh Soliha 

dan Taswan (2012) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 
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berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pada perusahaan industri 

dasar dan kimia tahun 2008 sampai dengan 2011 menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan industri dasar dan kimia mengalami kenaikan 

sepanjang tahun 2008-2011. (dalam Prasetyorini, 2013) 

Ha3 :  Diduga ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

H0 :  Diduga ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


