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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Legitimasi

Menurut Reverte (2009) dalam Ervina (2013), teori legitimasi merupakan

suatu gagasan tentang kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat. Menurut

teori ini, untuk diterima oleh masyarakat, perusahaan harus mengungkapkan aktivitas

sosial perusahaan sehingga akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Oleh

karena itu, perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan

juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan

dimana perusahaan tersebut menjalankan setiap aktivitasnya.

Pada dasarnya pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan bertujuan

untuk memperlihatkan kepada masyarakat aktivitas sosial yang dilakukan oleh

perusahaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat sekitar.Legitimasi perusahaan

dimata stakeholder dapat dilakukan dengan integritas pelaksanaan etika dalam

berbisnis (business ethics integrity), serta meningkatkan tanggungjawab sosial

perusahaan (Handriyani, 2013).Teori legitimasi juga berpendapat bahwa perusahaan

harus melaksanakan dan mengungkapkan aktivitas CSR semaksimal mungkin agar

aktivitas perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Pengungkapan ini digunakan

untuk melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat, karena pengungkapan
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CSR akan menunjukkan tingkat kepatuhan suatu perusahaan ( Branco dan Rodrigues,

2008 dalam Ervina, 2013).

2.1.2 Teori Stakeholder

Teori stakeholder merupakan teori yang menjelaskan bagaimana manajemen

perusahaan memenuhi atau mengelola harapan para stakeholder.Teori stakeholder

menekankan pentingnya pertanggungjawaban akuntabilitas organisasi jauh melebihi

kinerja keuangan atau ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih

secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan

intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi

ekspektasi sesungguhnya atau yang diharapkan oleh stakeholder (Fatchan dan

Trisnawati, 2016 ).

Stakeholder dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu stakeholder primer

dan stakeholder sekunder.Stakeholder primer adalah pemilik, investor, karyawan

maupun customer.Sedangkan yang termasuk stakeholder sekunder adalah

pemerintah, masyarakat umum dan lingkungan. Pengungkapan CSR ini penting

karena para stakeholder perlu mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana perusahaan

melaksanakan peranannya sesuai dengan keinginan stakeholder, sehingga menuntut

adanya akuntabilitas perusahaan atas kegiatan CSR yang telah dilakukannya ( Dyah,

2012 ).
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2.1.3 Teori Sinyal ( Signalling Theory )

Teori signalling menjelaskan tentang sinyal yang sengaja dikeluarkan oleh

perusahaan dengan profit yang tinggi, dengan harapan bahwa pasar mampu

membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk.Sinyal ini berkaitan dengan

pengungkapan yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan. Semakin tinggi

profit yang diperoleh perusahaan maka nilai perusahaan juga semakin tinggi karena

diminati oleh para investor ( Fatchan dan Trisnawati, 2016 ).

MenurutErvina (2013), teori sinyal membahas mengenai dorongan perusahaan

untuk mengungkapkan informasi kepada pihak eksternal karena terjadi asimetri

informasi antara manajemen dengan pihak eksternal. Oleh sebab itu, semua informasi

perusahaan, baik itu informasi keuangan maupun non keuangan harus diungkapkan

oleh perusahaan.Salah satu informasi tersebut adalah tentang aktivitas CSR yang

dilakukan perusahaan, yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan dengan

tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

2.1.4 Corporate Sosial Responsibility

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility

(CSR) merupakan komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajiban yang

didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan

memperhatikan kepentingan stakeholders dan lingkungan dimana perusahaan

melakukan aktivitasnya yang berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku ( Busyra,

2012 : 28). Pengungkapan laporan pertanggungjawaban perusahaan juga diperkuat
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dengan diterbitkannya Undang-Undang (UU) nomor 40 tahun 2007 pasal 74 tentang

tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Pertanggungjawaban sosial

perusahaan diungkapkan dalam laporan yang disebut Sustainability

Reporting.Sustainability Reporting adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi,

lingkungan, dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya didalam

konteks pembangunan berkelanjutan.

Standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia adalah merujuk

standar yang dikembangkan oleh Global Reporting Iniatiatives(GRI). Dalam standar

pengungkapanGlobal Reporting Initiative Guideliness untuk pendekatan kinerja

terdapat berbagai kategori yang dijelaskan. Mulai dari kategori pertama yaitu aspek

ekonomis. Di kategori ini akan dilihat dari adanya dampak organisasi terhadap

kondisi perekonomian para pemegang kepentingan di tingkat sistem ekonomi lokal,

nasional, dan global. Kemudian pada kategori lingkungan akan dilihat dari seberapa

besar dampak adanya perusahaan tersebut terhadap alam, baik yang hidup dan tidak

hidup, termasuk ekosistem, tanah, air, dan udara.

Untuk kategori praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak membahas

dampak dari adanya perusahaan tersebut dilihat dari praktek tenaga kerja dan

pekerjaan yang layak. Kemudian pada kategori hak asasi manusia akan dibahas

mengenai bagaimana hak asasi manusia di dalam praktek perusahaan yang meliputi

nondiskriminasi, kebebasan berserikat, tenaga kerja anak, hak adat, serta kerja paksa,

dan kerja wajib. Pada kategori masyarakat dan sosial akan dilihat dari dampak

organisasi terhadap masyarakat setempat, dan menejelaskan risiko dari interaksi
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dengan institusi sosial lainnya. Terkahir pada kategori tanggung-jawab produkdimana

membahas bagaimana suatu produk dapat memengaruhi pelanggan mengenai

kesehatan dan keselamatan, informasi, pelabelan, pemasaran, dan privasi. Total

pengungkapan checklistitem pada GRI berjumlah 78 indikator

(www.globalreporting.org) .

2.1.5 Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan dalam

mencari keuntungan.Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas

manajemen suatu perusahaan (Kasmir, 2012:196). Menurut Putranto (2014),

profitabilitas mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan

hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan

usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang atau tidak.

Dengan demikian, setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan

profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka

kelangsungan badan usaha tersebut lebih terjamin. Semakin meningkatnya

profitabilitas perusahaan, maka tanggung jawab sosialnya juga akan meningkat.

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu

perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya.Alat

analisis yang dimaksud adalah rasio – rasio keuangan.Rasio profitabilitas mengukur

efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan
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dan investasi, dimana hal ini dapat mempengauhi kebijakan – kebijakan yang diambil

oleh perusahaan.

2.1.6 Ukuran perusahaan

Menurut Putranto ( 2014 ), ukuran perusahaan dapat diukur dari asset yang

dimiliki perusahaan. Aset adalah sumber ekonomi yang diharapkan mampu

memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Putri,dkk (2016), menjelaskan bahwa

secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak

daripada perusahaan kecil. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar akan

menghadapi risiko politis yang lebih besar dibanding perusahaan kecil. Secara

teoritis, perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk

melakukan pertanggungjawaban sosial. Dengan mengungkapkan kepedulian pada

lingkungan melalui pelaporan tanggung jawab sosial, maka perusahaan dalam jangka

waktu panjang bisa terhindar dari biaya yang sangat besar akibat dari tuntutan

masyarakat.

Di samping itu, perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki

public demand ( tuntutan masyarakat ) akan informasi yang lebih tinggi dibanding

perusahaan yang berukuran lebih kecil. Alasan lain adalah perusahaan besar memiliki

biaya keagenan yang lebih besar tentu akan mengungkapkan informasi yang lebih

luas. Lebih banyak pemegang saham, berarti memerlukan lebih banyak juga

pengungkapan. Hal ini dikarenakan tuntutan dari para pemegang saham dan para

analis pasar modal (Gunawan, 2000 dalam Putri,dkk, 2016).
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2.1.7 Nilai Perusahaan

Meningkatkan nilai perusahaan adalah tujuan dari setiap perusahaan.Nilai

perusahaan pada dasarnya diukur dari beberapa aspek salah satunya adalah harga

pasar saham perusahaan, karena harga pasar saham perusahaan mencerminkan

penilaian investor atas keseluruhan ekuitas yang dimiliki (Wahyudi dan Pawestri,

2006 dalam Dyah, 2012). Menurut Haruman (2007) dalam Putranto (2014), nilai

perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kemakmuran bagi para pemegang saham,

sehingga para pemegang saham akan menginvestasikan modalnya kepada perusahaan

tersebut.

Menurut Brigham dan Houston (2006) dalam Ambar (2015) , nilai perusahaan

sangat penting, karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh

tingginya kemakmuran pemegang saham. Semakin tinggi harga saham, maka

semakin tinggi pula nilai perusahaan.Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan

para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran

pemegang saham juga tinggi.Kekayaan pemegang saham dan perusahaan

dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan cerminan dari

keputusan investasi, pendanaan (financing), dan manajemen asset.

Menurut Sukamulja (2004) dalam Dyah (2012), ada beberapa rasio untuk

mengukur nilai pasar perusahaan, salah satunya Tobin’s Q. Rasio ini dinilai bisa

memberikan informasi paling baik, karena dalam Tobin’s Q memasukkan semua

unsur hutang dan modal saham perusahaan, tidak hanya saham biasa saja dan tidak
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hanya ekuitas perusahaan yang dimasukkan namun seluruh asset perusahaan. Dengan

memasukkan seluruh asset perusahaan berarti perusahaan tidak hanya terfokus pada

satu tipe investor saja,  yaitu investor dalam bentuk saham namun juga untuk kreditur

karena sumber pembiayaan operasional perusahaan bukan hanya dari ekuitasnya saja

tetapi juga dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur.

2.2 Pandangan Islam

2.2.1 Pandangan Islam Tentang CSR

Tanggung jawab sosial merujuk kepada kewajiban-kewajiban sebuah

perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana

perusahaan itu berada.Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan suatu hal

yang harus dilakukan, karena sebagian besar kegiatan operasional perusahaan

bergantung kepada alam dan masyarakat. Adapun pandangan islam tentang

pentingnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dituangkan dalam surah

Al- A’raf ayat 56 sebagai berikut :

Artinya :

“ Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah)

memperbaikinya dan berdoalah kepada_Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima)

dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada

orang-orang yang berbuat baik”.( QS.Al-A’raf : 56 )
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Ayat ini menjelaskan bahwa alam semesta khususnya bumi sebagai tempat

tinggal manusia haruslah dijaga dan dilindungi bersama.Beberapa orang bahkan tidak

peduli dengan lingkungan dan dengan mudahnya merusak alam tanpa memperhatikan

akibatnya setelah perbuatan yang mereka lakukan.Allah SWT melarang manusia

untuk membuat kerusakan dimuka bumi.Allah SWT mengirimkan manusia sebagai

khalifah yang seharusnya mampu memanfaatkan, mengelola dan memelihara bumi

dengan sebaik mungkin.Maka jelaslah dari penafsiran ayat ini kita diwajibkan untuk

tidak membuat kerusakan dimuka bumi dengan menjaga kelestarian lingkungan

sekitar.

2.2.2 Pandangan Islam tentang Profitabilitas

Islam mengajarkan umatnya untuk bekerja dan mencari nafkah dimuka bumi

dengan cara yang baik lagi halal. Dalam melakukan pekerjaan tentunya manusia ingin

memperoleh hasil ( laba ) yang lebih dari waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan

hidup yang tidak ada batasnya. Namun islam menegaskan untuk mencari nafkah

dengan memperhatikan aturan agama, yaitu baik dan halal. Adapun ayat yang

menjelaskan tentang mencari keuntungan dapat dilihat dalam surah Al – baqarah ayat

16 sebagai berikut :
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Artinya :

“ Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah

beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”. ( QS. Al-

Baqarah : 16 )

Ayat diatas menjelaskan bahwa tujuan bisnis adalah memperoleh keuntungan,

akan tetapi dalam bisnis islam, setiap pencapaian keuntungan itu harus sesuai dengan

prinsip syariah yaitu halal dari segi materi, halal dari dari cara perolehan serta halal

dari segi pemanfaatannya. Karena tanpa aturan syariah maka laba yang didapatkan

para pebisnis tidak akan ada artinya.

2.2.3 Pandangan Islam Tentang Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan dapat tercermin dari nilai sahamnya.Tujuan utama dari

perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran

pemilik atau pemegang saham. Semakin tinggi harga saham, maka akan semakin

tinggi pula nilai perusahaan.

Islam mengajarkan kepada manusia untuk melakukan perubahan pada

masalah-masalah muamalah, termasuk peningkatan kualitas kehidupan seperti yang

dijelaskan oleh surah Ar-Ra’d ayat 11berikut ;
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Artinya :

“ Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka

dan dibelakang, mereka menjaganya atas perintah Allah. Seseungguhnya Allah tidak

merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka merubah keadaan yang ada pada diri

mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum,

maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi

mereka selain Dia .”( QS. Ar – Ra’d : 11 ).

Dari ayat diatas, maka jelaslah untuk merubah suatu keadaan, maka hendaklah

orang tersebut yang berusaha untuk merubahnya.Begitu pula dalam menjalankan

suatu bisnis, untuk meningkatkan bisnis tersebut maka hendaklah orang yang

melakukan bisnis berupaya agar mampu mencapai targetnya.Namun, dalam ayat juga

dijelaskan apabila Allah menghendaki sesuatu, maka tidak ada yang dapat

menghalangi Nya.Oleh karena itu, kita sebagai manusia hanya dapat berusaha dalam

melakukan hal yang kita targetkan, selebihnya Allah lah yang menentukan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pengungkapan Corporate Social

Responsibility ( CSR ) terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai

variabel pemoderasi diantaranya tertera pada tabel 2.1 berikut :
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Tabel 2.1.Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO JUDUL PENELITI
( TAHUN )

VARIABEL METODE
ANALISIS

HASIL PENELITIAN

1 Pengaruh
Pengungkapan
Corporate Social
Responsibility
terhadap Nilai
Perusahaan dengan
Corporate
Governance sebagai
variabel moderating

Ardana,Dyah
(2012)

Independen : Corporate
Social Responsibility
Moderasi : Corporate
Governance
Kontrol : Ukuran perusahaan
Dependen : Nilai Perusahaan

Regresi linear
berganda

Corporate Social Responsibility dan corporate governance
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Serta corporate
governance merupakan variabel moderasi antara
pengungkapan CSR dengan nilai perusahaan.
Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai
perusahaan.

2 Pengaruh
Pengungkapan
Corporate Social
Responsibility (CSR)
pada Nilai
Perusahaan dengan
profitabilitas sebagai
pemoderasi

Bayu Darma,
( 2015 )

Independen : Corporate
Social Responsibility

Moderasi : Profitabilitas

Dependen : Nilai Perusahaan

Regresi linear
berganda

Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap nilai
perusahaan. Serta profitabilitas dapat memperkuat pengaruh
pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap
nilai perusahaan di perusahaan pertambangan pada tahun
2011 sampai 2013.

3 Pengaruh
Pengungkapan
Corporate Social
Responsibility (CSR)
pada Nilai
Perusahaan dengan
profitabilitas
sebagaipemoderasi

Ervina Rosiana,
Juliasra, Maria
( 2013 )

Independen : Corporate
Social Responsibility
Moderasi : Profitabilitas
Dependen : Nilai Perusahaan

Regresi linear
berganda

Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap nilai
perusahaan. Serta profitabilitas dapat memperkuat pengaruh
pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap
nilai perusahaan di perusahaan manufaktur periode 2008
sampai 2012.
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NO JUDUL PENELITI
( TAHUN )

VARIABEL METODE
ANALISIS

HASIL PENELITIAN

4

5

Pengaruh
Pengungkapan
Corporate Social
Responsibility
terhadap Nilai
Perusahaan di
Sektor
Pertambangan

CEO power,
corporate social
responsibility, and
firm value:
a test of agency
theory

Evelyn, juniarti
(2015)

Frank Li, Tao Li,
Mylan Minor
(2016)

Independen : Corporate
Social Responsibility
Kontrol : Ukuran
perusahaan, market share,
Dept To Equity ratio
(DER)
Dependen : Nilai
Perusahaan

Independen : Kekuatan
CEO, CSR
Kontrol :Leverage,
intensitas R&D, Biaya
iklan,Capital Expenditure
,ROA, dan Ukuran
Perusahaan.
Dependen : Nilai
Perusahaan

Regresi linear
berganda

Statistik
Regresi

Corporate Social Responsibility tidak signifikan terhadap
nilai perusahaan.
Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap nilai perusahaan.
Market sharesignifikan terhadap nilai perusahaan.
Debt to equity ratio tidak signifikan terhadap nilai
perusahaan.

Kekuatan CEO berpengaruh negative terhadap keputusan
perusahaan mengungkapkan CSR yang berpengaruh
terhadap nilai perusahaan.
Corporate Social responsibility berpengaruh terhadap nilai
perusahaan

6 Pengaruh Good
Corporate
Governance pada
hubungan antara
sustainability
report dan nilai
perusahaan

Fatchan,
Trisnawati
(2016)

Independen :
Sustainability report
Moderasi : Good
corporate governance
Dependen : Nilai
perusahaan

Regresi linear
berganda

Sustainability report berpengaruh signifikan terhadap nilai
perusahaan.
Good corporate governance tidak berpengaruh terhadap
nilai perusahaan.
Variabel interaksi antara good corporate governance
dengan sustainability report tidak berpengaruh terhadap
nilai perusahaan.
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NO

7

JUDUL

Pengaruh
Sustainability
report terhadap
kinerja dan nilai
perusahaan

PENELITI
( TAHUN )

Bima Putranto
Sejati (2014)

VARIABEL

Independen :
Pengungkapan
Sustainabiliy Report,
Pengungkapan Kinerja
Ekonomi, Pengungkapan
Kinerja Lingkungan dan
Pengungkapan Kinerja
Sosial
Kontrol : Ukuran
Perusahaan, Leverage dan
Likuiditas.
Dependen : Kinerja dan
Nilai perusahaan

METODE
ANALISIS

Regresi linear
berganda

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan
Sustainability Report tidak memiliki pengaruh signifikan
terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Hal ini
menunjukkan bahwa pengungkapan Sustainability Report
yang dilakukan perusahaan tidak mempengaruhi kinerja
dan nilai perusahaan tersebut. Begitu pula dengan
pengungkapan aspek kinerja ekonomi, lingkungan dan
sosial dalam Sustainability Report tidak memiliki
hubungan yang signifikan terhadap kinerja dan nilai
perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara
parsial aspek kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial yang
terdapat dalam Sustainability Report tidak mampu
mempengaruhi kinerja maupun nilai perusahaan.
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2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitan, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam

bentuk kalimat pertanyaan ( Sugiyono, 2014 : 93).

2.3.1 Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap

Nilai Perusahaan

Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan suatu bentuk tindakan

perusahaan untuk menjaga serta melestarikan lingkungan dan masyarakat dari

kegiatan operasional perusahaan yang akan berdampak terhadap masyarakat

maupun lingkungan sekitar. Sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang

nomor 40 tahun 2007 tentang perusahaan terbatas yang langsung berhubungan

dengan alam, wajib memberikan laporan pertanggungjawabannya. Hal ini adalah

suatu upaya untuk terjalinnya suatu hubungan yang baik antara perusahaan,

shareholder serta masyarakat dan lingkungan sekitar.

Menurut teori legitimasi, untuk diterima oleh masyarakat, perusahaan

harus mengungkapkan aktivitas sosial perusahaan sehingga akan menjamin

kelangsungan hidup perusahaan (Ervina, 2013). Sedangkan menurut teori

stakeholder, pengungkapan CSR ini penting karena para stakeholder perlu

mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana perusahaan melaksanakan peranannya

sesuai dengan keinginan stakeholder, sehingga menuntut adanya akuntabilitas

perusahaan atas kegiatan CSR yang dilakukannya (Dyah, 2012). Perusahaan yang

dinilai telah memiliki kinerja dan sosial yang baik,  maka akan direspon positif
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pula oleh investor dengan peningkatan harga saham. Peningkatan ini akan

menyebabkan nilai perusahaan meningkat (Rustiarni, 2010 dalam Dyah, 2012).

Hasil penelitian Bayu dan Wirakusuma (2015), menjelaskan bahwa

pengungkapan CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Melalui

pengungkapan CSR, pasar akan memberikan apresiasi positif yang ditunjukkan

dengan peningkatan harga saham perusahaan dan peningkatan ini akan

menyebabkan meningkatnya nilai perusahaan. Hasil penelitian tersebut juga

didukung oleh penelitian Ervina, dkk (2013), Handriyani (2013) dan Lestari

(2015) bahwa pengungkapan CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Maka

hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut.

H1 = Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap

nilai perusahaan.

2.3.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan

Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. Dengan rasio

profitabilitas yang tinggi yang dimiliki sebuah perusahaan, maka akan menarik

minat investor untuk menanamkan modalnya diperusahaan. Tingginya minat

investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan akan meningkatkan harga

saham. Maka, akan terjadi hubungan positif antara profitabilitas dengan harga

saham dimana tingginya harga saham akan mempengaruhi nilai perusahaan (

Ambar, 2015 ).

Menurut Agustina (2013), berbagai kebijakan yang diambil manajemen

dalam upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan
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kemakmuran pemilik dan para pemegang saham yang tercermin pada harga

saham. Sehingga, dari kondisi tersebut investor akan berkepentingan dengan

menganalisis nilai perusahaan, sebab analisis nilai perusahaan akan memberikan

kebermanfaatan informasi kepada investor dalam menilai prospek perusahaan di

masa mendatang dalam menghasilkan laba.

Hal ini sama dengan hasil penelitian Ambar (2015), bahwa profitabilitas

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Karena  semakin besar profitabilitas suatu

perusahaan, maka akan  memberikan indikasi prospek perusahaan yang baik

sehingga dapat memicu investor untuk membeli saham. Seiring dengan

peningkatan permintaan saham akan menyebabkan nilai perusahaan juga

meningkat. Sehingga, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut.

H2 = Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan

2.3.3 Profitabilitas Dapat Memoderasi Hubungan Pengungkapan Corporate

Social Responsibility Dengan Nilai Perusahaan

Menurut Bayu dan Wirakusuma (2015), perusahaan yang mengungkapkan

aktivitas CSR dengan baik dapat meningkatkan reputasinya serta dapat

mengurangi biaya atas kemungkinan tuntutan atau protes yang akan terjadi,

sehingga profitabilitas perusahaan dapat meningkat. Semakin tinggi tingkat

profitabilitas yang dicapai perusahaan, maka semakin kuat pula hubungan

pengungkapan sosial dengan nilai perusahaan.Oleh karena itu semakin tinggi

tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka pengungkapan informasi sosial yang

dilakukan perusahaan juga semakin besar atau banyak. Kamil dan Herusetya

(2012) dalam Ervina (2013), berpendapat bahwa tingkat profitabilitas yang
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semakin besar menunjukkan perusahaan mampu mendapatkan laba yang semakin

besar, sehingga perusahaan mampu untuk meningkatkan aktivitas tanggung jawab

sosial, serta mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dalam laporan tahunan

dengan lebih luas. Menurut lestari (2015), tanggung jawab perusahaan

diwujudkan melalui kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial.Semakin baik kinerja

yang dilakukan perusahaan dalam memperbaiki tatanan ekonomi, sosial, dan

lingkungan, maka nilai perusahaan juga semakin meningkat sebagai akibat dari

para investor yang menanamkan sahamnya pada perusahaan.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Ervina,dkk (2013) dan penelitian

Bayu dan Wirakusuma (2015), bahwa profitabilitas mampu memperkuat pengaruh

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa profitablitias dapat memoderasi hubungan

pengungkapan corporate social responsibility dengan nilai perusahaan.Sehingga

hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut.

H3 = Profitabilitas dapat memoderasi hubungan pengungkapan Corporate Social

Responsibility dengan nilai perusahaan.

2.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan

Menurut Putranto ( 2014 ), ukuran perusahaan dapat diukur dari asset yang

dimiliki perusahaan. Aset adalah sumber ekonomi yang diharapkan mampu

memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Semakin besar skala dari ukuran

perusahaan, maka akan semakin besar aset dari perusahaan tersebut (Hermi, 2014

dalam Evelyn, 2015).Menurut Evelyn dan Juniarti (2015), ukuran perusahaan

dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan karena semakin besar ukuran
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atau skala perusahaan maka perusahaan akan semakin mudah dalam memperoleh

sumber pendanaan. Perusahaan yang memiliki sumber pendanaan yang banyak,

maka akan semakin luas pula informasi yang dapat dilaporkan oleh perusahaan

untuk stakeholdernya. Menurut Putri,dkk (2016), perusahaan besar tidak akan

lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban

sosial. Dengan mengungkapkan kepedulian pada lingkungan melalui pelaporan

tanggungjawab sosial, maka perusahaan dalam jangka waktu panjang bisa

terhindar dari biaya yang sangat besar akibat dari tuntutan masyarakat.

Selain itu, ukuran perusahaan yang besar juga mempunyai lebih banyak

tuntutan dari pemegang saham dan analis pasar modal (Gunawan, 2000 dalam

Putri,dkk, 2016). Sehingga, perusahaan yang dianggap telah melakukan kegiatan

operasional dengan baik, maka perusahaan akan dinilai positif oleh investor dan

akan berpengaruh terhadap meningkatnya harga saham perusahaan. Apabila harga

saham perusahaan meningkat maka nilai perusahaan dimata investor juga akan

meningkat. Sehingga hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut.

H4 = Ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu mengenai

pengungkapan corporate social responsibility, profitabilitas dan nilai perusahaan

maka kerangka pemikiran dapat dinyatakan dalam gambar 2.2 berikut :
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Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

Keterangan :

: Variabel Independen

: Variabel Kontrol

: Variabel Moderasi

Variabel Dependen

Nilai Perusahaan

Variabel Independen

Corporate Social
Responsibility

Variabel Moderating

Profitabilitas

Variabel Kontrol

Ukuran Perusahaan


