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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Stakeholder 

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan secara umum dikenal dengan 

stakeholder theory  artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang 

berhubungan dengan  stakeholder, nilai-nilai,  pemenuhan ketentuan hukum, 

penghargaan masyarakat dan lingkungan,  serta komitmen dunia usaha untuk 

berkontribusi dalam pembangunan  secara berkelanjutan. 

Teori  stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah suatu entitas 

yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namum harus memberikan 

manfaat bagi stakeholder nya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan 

sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada 

perusahaan. 

Hadi (dalam Arik, 2013) menyatakan bahwa Stakeholder merupakan semua 

pihak, internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi 

oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemangku 

kepentingan sebagai “setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi 

atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan”. Pada awalnya yang 

dimaksud dengan pemangku kepentingan mencakup para pemegang saham, 

karyawawan, pelanggan, pemasok, pemberi pinjaman, dan masyarakat luas. 

(Ismail, 2009:48) 
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Pengertian teori stakeholder menurut Freeman,1984 (dalam Fauziyatur 

Rohmah 2013) adalah sekelompok orang atau individu yang diidentifikasikan 

dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan ataupun dapat dipengaruhi oleh 

kegiatan perusahaan. Stakeholder ini sering diidentifikasi dengan suatu dasar 

tertentu  sebagimana dikemukakan,  yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan 

relatif stakeholder terhadap isu, dari segi posisi penting dan pengaruh yang 

dimiliki mereka. 

Teori ini juga menyatakan perusahaan akan memilih secara sukarela dalam 

pengungkapan informasi kinerja lingkungan, sosial, dan intelektual mereka. 

Tujuan utamanya adalah membantu manajer korporasi untuk mengerti lingkungan 

stakeholder mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif diantara 

keberadaaan hubungan-hubungan dilingkungan perusahaan mereka serta 

menolong manajemen korporasi dalam meningkatkan nilai dari dampak aktivitas-

aktivitas mereka dan meminimalkan kerugian bagi  stakeholdernya. 

Corporate Social Responsibility merupakan  strategi perusahaan untuk 

memuaskan keinginan para stakeholder,  makin baik pengungkapan  Corporate 

Social Responsibility yang dilakukan perusahaan maka  stakeholder  akan makin 

terpuaskan dan akan memberikan dukungan  penuh kepada perusahaan atas segala 

aktivitasnya yang bertujuan untuk menaikan kinerja dan mencapai laba. 

2.1.2 Teori Legitimasi (legitimacy theory) 

Gray et. Al, (dalam Reni dan Denies, 2012) berpendapat bahwa legitimasi 

merupakan “….. a systems-oriented view of organization and society… permits us 
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to focus on the role of information and disclosure in the relationship between 

organizations, the state, indivisuals and group”. 

Definisi tersebut mengisyaratkan, bahwa legitimasi merupakan sistem 

pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat 

(society), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu 

sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada  society, operasi perusahaan 

harus kongruen dengan harapan masyarakat. 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  (social 

responsibility). 

2.1.3 Teori sinyal (Signalling theory) 

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. Perusahaan mengungkapkan CSR dengan harapan  dapat 

meningkatkan nilai perusahaan (Ni Wayan, 2010: 3). 
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2.2 Corporate Social Responsibility  

2.2.1 Definisi corporate social responsibility 

Bowem 1953 (dalam Totok, 2014:86) mendefinisikan CSR sebagai 

kewajiban pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan, atau 

mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai 

masyarakat. Definisi tersebut kemudian diperbarui oleh Davis (1960) yang 

menyatakan bahwa: keputusan dan tindakan bisnis diambil dengan alasan, atau 

setidaknya sebagian, melampaui kepentingan ekonomi atau teknis langsung 

perusahaan.  

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia 

bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan 

dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan 

pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. (Hendrik, 2008:1) 

Dengan demikian CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya 

untuk menigkatkan keuntungan perusahaan secara finansial melainkan pula untuk 

pembangunan sosial-ekonomi  kawasan, secara holistik, melembaga dan 

berkelanjutan (Edi, 2010:4). 

Dengan CSR perusahaan diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap 

lingkungan, kondisi tempat kerja, hubungan perusahaan masyarakat, investasi 

sosial perusahaan, dan citra perusahaan di mata publik menjadi baik, 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan akses kapital. Dalam aktifitasnya 

setiap perusahaan akan beinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Akibat dari 
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interaksi itu menuntut adanya timbal balik antara perusahaan dan lingkungan 

sosialnya yang berimplikasi pada timbulnya dampak-dampak sosial atas kegiatan 

operasi perusahaan pada lingkungannya. Sepanjang perusahaan menggunakan 

sumber daya manusia dan komunitas yang ada, maka perusahaan memiliki 

tanggung jawab untuk menghasilkan profit dan mengembalikan sebagian profit 

tersebut bagi masyarakat. 

2.2.2 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  

Menurut Hackston dan Milne (dalam Sembiring, 2005), tangggung  jawab 

sosial perusahaan sering disebut juga sebagai corporate social responsibility atau 

social disclosure, corporate social reporting, social reporting merupakan proses  

pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi 

organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap 

masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab 

organisasi dalam hal ini perusahaan, di luar peran tradisionalnya untuk 

menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang 

saham. Perluasan tersebut dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai 

tanggung jawab yang lebih luas dibanding hanya mencari laba untuk pemegang 

saham. 

Perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi tesebut 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan informasi 

tanggung jawab sosial sebagai keunggulan kompetitif perusahaan. Perusahaan 

yang memiliki kinerja lingkungan dan sosial yang baik akan direspon positif oleh 

investor melalui peningkatan harga saham. Apabila perusahaan memiliki kinerja 
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lingkungan dan sosial yang buruk maka akan muncul keraguan dari investor 

sehingga direspon negatif melalui penurunan harga saham. 

Tingkat pengungkapan informasi tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) 

pada perusahaan-perusahaan yang diteliti dinilai melalui luas pengungkapan yang 

dilakukan oleh perusahaan tersebut. Untuk mengukur CSR disclosure digunakan 

indeks pengungkapan sosial atau CSR index  yang merupakan luas pengungkapan 

relative setiap perusahaan sampel atas pengungkapan sosial yang dilakukannya. 

Indikator pengungkapan tanggung jawab sosial menurut GRI ( Global 

Reporting Initiative ) terdiri dari tiga indikator, yaitu indikator kinerja ekonomi, 

kinerja lingkungan dan kinerja sosial. Aspek kinerja ekonomi meliputi aspek 

kinerja ekonomi, aspek kehadiran pasar dan aspek dampak tidak langsung. Dalam 

indikator kinerja lingkungan, terdapat aspek material, energi, air, biodiversitas, 

emisi, efluen dan limbah, aspek produk dan jasa, aspek kepatuhan, aspek 

transportasi dan aspek keseluruhan. Indikator sosial berhubungan dengan 

ketenagakerjaan, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab produk. 

Dalam hal ketenagakerjaan, aspek yang dinilai yaitu pekerjaan, tenaga 

kerja/hubungan manajemen, kesehatan dan keselamatan jabatan, pelatihan dan 

pendidikan, keberagaman dan kesempatan setara. Aspek dalam hak asasi manusia 

meliputi aspek praktek investasi dan pengadaan, aspek nondiskriminasi, aspek 

kebebasan berserikat, berunding dan berkumpul bersama, aspek pekerja anak, 

aspek kerja paksa dan kerja wajib, aspek praktik/tindakan pengamanan dan aspek 

hak penduduk asli. Sedangkan masyarakat terdiri dari aspek komunitas, korupsi, 

kebijakan publik, kelakuan tidak bersaing dan aspek kepatuhan. Dalam hal 
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tanggung jawab produk, aspek yang dinilai yaitu aspek kesehatan dan keamanan 

pelanggan, aspek pemasangan label bagi produk dan jasa, aspek komunikasi 

pemasaran, aspek keleluasaan pribadi pelanggan dan aspek kepatuhan. 

2.2.3 Manfaat CSR bagi perusahaan 

Adapun manfaat CSR bagi perusahaan yaitu : Mempertahankan dan 

mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, Mendapatkan lisensi untuk 

beroperasi secara sosial, Mereduksi risiko bisnis perusahaan, Melebarkan akses 

sumberdaya bagi perusahaan, Membuka peluang besar yang lebih luas, Mereduksi 

biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah, Memperbaiki hubungan 

dengan stakeholders, Memperbaiki hubungan dengan regulator, Meningkatkan 

semangat dan produktivitas karyawan, dan Peluang mendapatkan penghargaan 

(Hendrik,  2008: 6-7). 

2.2.4 Manfaat CSR bagi Masyarakat 

Untuk Indonesia, bisa dibayangkan, pelaksanaan CSR membutuhkan 

dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial. 

Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di 

tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di tengah persoalan kemiskinan dan 

keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai 

koordinator penanganan krisis melalui CSR (Corporate Social Responsibilty). 

Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus, 

dengan masukan pihak yang kompeten. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, 

mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat 

dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara 
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pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih 

adil dan menghindarkan proses manipulasi atau pengancaman satu pihak terhadap 

yang lain. Intinya manfaat CSR bagi masyarakat yaitu dapat mengembangkan diri 

dan usahanya sehingga sasaran untuk mencapai kesejahteraan dapat tercapai. 

(Oktaviani, 2016: 2) 

2.2.5 Ruang lingkup Corporate Sosial Responsibility  

Ruang lingkup  Corporate Sosial Responsibility perusahaan merupakan 

pengklasifikasian dari bidang – bidang utama perusahaan perseroan atas perbuatan 

sosial untuk memudahkan perusahaan dalam mengetahui item – item mana saja 

yang merupakan tanggungjawab sosialnya, klasifikasi tersebut meliputi: 

1) Klasifikasi yang melibatkan masyarakat, mencakup aktivitas yang pada 

dasarnya menguntungkan masyarakat seperti pelayanan kesehatan, program 

pemberian makanan, serta perencanaan dan perbaikan masyarakat.  

2) Klasifikasi sumber daya manusia, mencakup bidang – bidang yang 

menguntungkan karyawan seperti program pendidikan dan pelatihan 

kebijakan kenaikan pangkat serta tunjangan karyawan  

3) Klasifikasi sumber daya fisik dan sumbangan lingkungan Mengenai kualitas 

udara dan air serta pengendalian polusi maupun pelestarian lingkungan 

hidup.  

4) Klasifikasi sumbangan produk dan jasa, memperhatikan pengaruh produk 

atau jasa perusahaan  terhadap masyarakat dengan memperhitungkan 

beberapa pertimbangan seperti kualitas produk, pembungkusan produk, 

pengiklanan produk, ketentuan  garansi produk dan keamanan produk. 
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2.2.6 Prinsip-prinsip CSR 

Implementasi CSR juga didasarkan pada prinsip-prinsip berikut : 

1) Prinsip kepatuhan hukum, dalam arti, perusahaan harus memahami 

dan mamatuhi semua peraturan, lokal, internasional, yang dinyatakan 

secara tertulis dan tidak ditulis, sesuai dengan prosedur tertentu. 

2) Kepatuhan terhadap hukum adat internasional. Artinya, ketika 

menetapkan kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan tanggung 

jawab sosial, perusahaan harus mamatuhi, keputusan, pedoman, 

peraturan pemerintah, deklarasi dan atau perjanjian internasional. 

3) Menghormati stakeholder terkait, dalam arti perusahaan harus 

mengakui dan menerima keberagaman stakeholder terkait dan 

keberagaman perusahaan-mitra (besar dan kecil) dan unsur-unsur lain, 

yang dapat mempengaruhi stakeholder terkait. 

4) Prinsip transparansi, artinya, perusahaan harus jelas, akurat, dan 

komprehensif dalam menyatakan kebijakan, keputusan, dan kegiatan, 

termasuk pengenalan terhadap potensi lingkungan dan masyarakat.  

5) Menghormati Hak azasi Manusia, dalam arti, perusahaan harus 

melaksanakan kebijakan dan praktik yang akan menghormati hak 

azasi manusia yang ada dalam Deklarasi Universal lefts Manusia. 

(Totok, 2014: 166) 

2.2.7 Pandangan Islam tentang CSR 

Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah 

perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana 
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perusahaan itu berada. Sebuah perusahaan mengemban tanggung jawab sosial 

dalam tiga dominan: 

1) Pelaku-pelaku organisasi, meliputi: 

a. Hubungan perusahaan dengan pekerja (QS.An-nisa 149) 

                           

“Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau 

memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah 

Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa”. (QS. An-nisa ayat 149). 

Penjabarannya yaitu sebagai perusahaan yang baik, dalam menentukan 

kebijakan/aturan hendaknya hak-hak karyawan diikut sertakan sebagai bahan 

pertimbangan, misalnya UMR, masalah kesehatan dan keamanan kerja, jaminan 

kemerdekaan bagi masyarakat untuk berserikat, jaminan perusahaan bahwa 

mereka tidak akan melakukan diskriminasi dalam hal ras, suku, jenis kelamin, dll, 

jaminan bahwa perusahaan tidak akan melakukan tindak kekerasan baik fisik 

maupun mental dalam bekerja, jam kerja yang sesuai, kompensasi dan sebagainya. 

Bila perusahaan telah dapat melindungi dan memenuhi hak-hak karyawannya, 

sudah tentu loyalitas karyawan meningkat sehingga diharapkan kinerja karyawan 

pun meningkat. 

b. Hubungan pekerja dengan perusahaan. 

c. Hubungan perusahaan dengan pelaku usaha lain, distributor, 

konsumen, pesaing. 

2) Lingkungan Alam (QS. Al-A’raf ayat 56) 

3) Kesejahteraan sosial masyarakat 
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“Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan berdo’alah kepada-Nya dengna rasa takut 

(tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya 

rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (QS. 

Al-A’raf ayat 56) 

Penjabarannya yaitu alam semesta khususnya bumi yang menjadi tempat 

tinggal manusia sudah tentu harus kita jaga dan kita lindungi bersama. Beberapa 

orang atau bahkan orang yang tidak peduli denga lingkungan, orang-orang 

tersebut seenaknya saja merusak alam tanpa memperhatikan kesudahannya 

(akibatnya) setelah perbuatan yang mereka perbuat. Beberapa orang yang 

membuat kerusakan tersebut tak hanya membuat kerusakan kepada benda ataupun 

alam saja namun juga merusak sikap, melakukan berbagai macam perbuatan yang 

tercela, melakukan maksiat dan bahkan masih hidup seperti saat zaman jahiliah 

dulu. Allah SWT sebagai Tuhan seluruh alam semesta melarang umat manusia 

untuk membuat kerusakan di muka bumi. Allah mengirimkan manusia sebagai 

khalifah yang seharusnya mampu memanfaatkan, mengelola dan memelihara 

bumi dengan baik bukan malah sebaliknya yang merusak bumi.  

2.3 Profitabilitas  

2.3.1 Definisi profitabilitas 

Rasio profitabilitas  menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan. Rasio laba umumnya diambil dari laporan keuangan 

laba rugi. (Werner R. Murhadi, 2013: 63)  
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Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat 

efektivitas manajemen suatu perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas 

suatu perusahaan maka akan semakin besar pengungkapan informasi sosial yang 

dilakukan. (Kasmir, 2016: 196) 

Profitabilitas  merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu 

perusahaan,  profitabilitas  suatu perusahaan menunjukan kemampuan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada  tingkat 

penjualan, aset dan modal saham tertentu.  Profitabilitas  suatu perusahaan dapat 

dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang 

akan  diperbandingkan satu dengan lainnya. 

Dalam penelitian Yustisia (2014) 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 dari investasi. Profitabilitas juga 

berfungsi sebagai alat prediksi keberlangsungan usaha suatu perusahaan di masa 

yang akan datang. Oleh sebab itu setiap badan usaha akan selalu berusaha 

meningkatkan profitabilitasnya, hal tersebut dikarenakan perusahaan dengan 

tingkat profitabilitas yang tinggi akan terjamin kelangsungan hidupnya. 

Dalam penelitian Rimba (2010) mengungkapkan bahwa rasio profitabilitas 

atau rasio rentabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan. Keuntungan yang layak untuk dibagikan kepada pemegang saham 
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adalah keuntungan setelah bunga dan pajak. Semakin besar keuntungan yang 

diperoleh semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividennya. 

Dengan demikian, pengukuran profitabilitas dari suatu perusahaan akan 

menunjukkan tingkat efektifitas kinerja perusahaan secara menyeluruh dan secara 

tidak langsung investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dalam 

keputusan investasinya. 

Terdapat beberapa pengukuran tingkat profitabilitas dimana masing–

masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva dan 

modal sendiri. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dan mencari keuntungan. Hasil pengukuran tersebut juga dapat 

dijadikan sebagai alat evaluasi kinerja manajemen, apakah mereka telah bekerja 

secara efektif atau tidak.   

2.3.2 Manfaat profitabilitas 

Rasio  profitabilitas memiliki beberapa manfaat, antara lain:  

a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam 

satu periode. 

b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 

c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. (Kasmir, 

2016: 198) 
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2.3.3 Jenis – jenis Rasio Profitabilitas 

Dalam prakteknya, menurut (Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim. 2009) 

jenis – jenis rasio profitabilitas yang digunakan adalah :  

a. Profit margin (profit margin on sales) 

b. Return on Assets (ROA) 

c. Return on equity (ROE) 

Penelitian ini menggunakan ROA sebagai pengukur profitabilitas 

perusahaan. Ukuran yang sering digunakan dalam penghitungan ROA adalah:     

ROA= 
                         

            
x 100% 

ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang 

dimiliki untuk memperoleh  laba. Semakin besar nilai ROA menunjukkan 

perusahaan memiliki kinerja yang bagus dalam menghasilkan laba bersih untuk 

pengembalian total aktiva yang dimiliki sehingga berpengaruh terhadap harga 

saham yang akan naik. Perusahaan yang diprediksi mempunyai prospek baik di 

masa mendatang, nilai sahamnya akan menjadi tinggi.   

2.4 Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar, karena nilai perusahaan 

dapat memberikan kemakmuran bagi pemegang saham secara maksimal apabila 

harga saham perusahaan meningkat. Untuk mencapai nilai perusahaan umumnya 

para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada para  profesional. Para 

profesional diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris (Nurlela dan Islahudin, 

2008). 
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Suatu perusahaan dapat dikatakan mempunyai nilai yang baik jika kinerja 

perusahaan juga baik. Nilai perusahaan dapat tercermin dari tingginya harga 

saham perusahaan, jika nilai sahamnya tinggi dapat dikatakan nilai perusahaan 

juga baik. Setiap perusahaan yang didirikan menginginkan harga saham yang 

dijual memiliki potensi harga tinggi sehingga keadaan ini akan diminati oleh 

investor karena dengan permintaan saham yang meningkat menyebabkan nilai 

perusahaan juga akan meningkat. Karena tujuan perusahaan dalam jangka panjang 

adalah mengoptimalkan nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan 

menggambarkan semakin sejahtera pula pemiliknya (Barbara dan Suharti, 2008). 

Menurut Vinola (2008: 100) salah satu alternatif  yang digunakan dalam 

menilai nilai perusahaan adala dengan Tobin’s Q. Rasio ini dikembangkan oleh 

Profesor James Tobin (1967). Rasio ini merupakan konsep yang berharga karena 

menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian 

dari setiap dolar investasi inkremental. Jika rasio Tobin’s Q  di atas satu, ini 

menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva menghasilkan laba yang memberikan 

nilai yang lebih tinggi dari pada pengeluaran investasi, hal ini akan merangsang 

investasi baru.  Apabila Tobin’s Q di bawah satu, investasi dalam aktiva tidak 

akan menarik bagi investor. Jadi Tobin’s Q merupakan ukuran yang lebih teliti 

tentang seberapa efektif manajemen memanfaatkan sumber – sumber daya 

ekonomis dalam kekuasaannya.   

2.5 Likuiditas 

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa 

likuidnya suatu perusahaan. Dengan membandingkan komponen yang ada di 
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neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar. Penilaian dapat 

dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas 

perusahaan dari waktu ke waktu. (Kasmir, 2016: 130) 

Likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka 

pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang 

lancarnya (utang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan) (Mamduh M. 

Hanafi dan Abdul Halim. 2009:75). 

Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Menurut Louw (dalam Wayan Eni Maryani, 2016) 

likuiditas merupakan ukuran seberapa cepat suatu aktiva dapat dikonversikan 

menjadi kas atau suatu kewajiban dapat dilunasi. Likuiditas dalam teori memiliki 

hubungan positif dengan CSR. jika didalam penerapan CSR baik maka akan 

berdampak baik bagi perusahaan dan perusahaan akan dapat segera membayar 

hutang jangka pendeknya.(Oktaviani. 2016: 2) 

Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi berarti menandakan 

kemampuan yang besar untuk membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya 

tepat waktu. Perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi akan menciptakan 

image yang kuat dan positif dimata para stakeholder nya. Stakeholder tentunya 

akan semakin berpihak dan memberikan dukungannya pada perusahaan-

perusahaan yang memiliki image yang semakin baik dan kuat. Kinerja keuangan 

yang baik sering diidentikkan dengan pelaksanaan pengungkapan informasi lebih 

lengkap yang dilakukan oleh perusahaan. Upaya-upaya yang dapat ditempuh 

perusahaan untuk membentuk dan memperkuat image nya adalah melalui 
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pembuatan laporan-laporan tambahan. Salah satu upaya pengungkapan yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan adalah melalui pembuatan sustainability report secara 

sukarela, sebagai aksi perusahaan untuk mendapatkan dukungan dari para 

stakeholder nya. 

Burton, dkk (dalam Hari, 2010) juga mengatakan tingkat likuiditas yang 

tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan. Berdasarkan 

argumen-argumen yang telah dibahas sebelumnya, diasumsikan bahwa tingkat 

likuiditas suatu perusahaan berhubungan positif dengan pengungkapan 

sustainability report yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Sustainability report 

digunakan perusahaan untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan 

praktik sosial lingkungan. Pengungkapan laporan ini isinya juga termasuk 

mengenai bagaimana praktik corporate social responsibility yang telah dirancang 

dan direalisasi oleh manajer.  

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang analisis peranan corporate social responsibility terhadap 

profitabilitas dan nilai perusahaan pada PT Adhi Karya Tbk ini merupakan 

rujukan dari beberapa penelitian sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel berikut 

 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
NO Nama Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

1 Arik Novia 

Handriyani 

(2013). Jurnal 

Ilmu & Riset 

Akuntansi Vol. 2 

Pengaruh 

corporate 

social 

responsibility 

terhadap nilai  

Variabel x yaitu 

Corporate Social 

Responsibility, 

variabel y yaitu 

nilai perusahaan 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan  

bahwa 

pengungkapan CSR 

mempunyai 
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No. 5 (2013) Perusahaan 

dengan 

profitabilitas 

sebagai 

variabel  

Moderating 

dan variabel 

moderating yaitu 

profitabilitas 

 

pengaruh signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan dan  

profitabilitas sebagai 

variabel moderating 

tidak dapat 

mempengaruhi 

hubungan  

pengungkapan CSR 

terhadap nilai 

perusahaan.  

2 Cahyo Budi 

Santoso. (2015)  

Jurnal 

measurement 

Fakultas Ekonomi  

Universitas Riau 

Kepulauan 

Analisis 

Peranan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(CSR)  

Pada 

Peningkatan 

Profitabilitas 

Dan Nilai 

Perusahaan 

 

 

Variabel x yaitu 

CSR, variabel y 

yaitu peningkatan 

Profitabilitas Dan 

Nilai Perusahaan 

Hasil dari penelitian 

yang dilakukan 

menunjukkan bahwa 

ter- 

dapat pengaruh 

positif dan  

signifikan antara  

pengungkapan 

Corporate  

Social Responsibility 

dengan  

profitabilitas 

perusahaan dan 

me- 

nunjukkan bahwa 

besar  

kecilnya praktik 

Corporate Social 

Responsibility ber- 

pengaruh  positif dan 

tidak  

signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

3 Fauziyatur 

Rohmah.2013 

Universitas 

Negeri Surabaya 

Analisis 

Penerapan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(CSR)  

Variabel x yaitu 

Corporate Social 

Responsibility 

(CSR), variabel y 

yaitu 

Profitabilitas 

Corporate Social  

Responsibility  

(CSR) memberikan 

pengaruh terhadap   

peningkatan  

profitabilitas. 
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Terhadap 

Profitabilitas 

Perusahaan 

Perusahaan  

 

4 Kusumadilaga,R. 

(2010) Sripsi S1 

Ekonomi. 

Universitas 

Diponegoro 

Pengaruh  

Corporate 

Social 

Responsibility  

terhadap Nilai 

Perusahaan  

dengan 

Profitabilitas 

sebagai 

Varibale 

Moderating. 

Variabel x yaitu  

Corporate Social 

Responsibility, 

variabel y yaitu 

Nilai Perusahaan  

dengan 

Profitabilitas 

sebagai Variabel 

Moderating. 

Hasil dari penelitian 

yang dilakukan 

menunjukkan bahwa 

variabel  

CSR berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. Hasil  

lainnya 

menunjukkan bahwa 

variabel 

profitabilitas 

sebagai variabel  

moderating tidak 

dapat mempengaruhi 

hubungan CSR dan 

nilai perusahaan. 

5 Ni Wayan 

Rustiarini. (2010) 

Jurnal 

Simposium 

Nasional 

Akuntansi XIII. 

Purwokerto. 

 

Pengaruh  

Corporate 

Governance  

pada 

Hubungan  

CSR dan Nilai 

Perusahaan 

Variabel x yaitu 

CG, variabel y 

yaitu Corporate 

Social 

Responsibility, 

dan Nilai 

Perusahaan 

Hasil dari penelitian 

yang dilakukan 

menunjukkan bahwa 

Pengungkapan CSR 

dan  corporate 

governance  

berpengaruh pada 

nilai  

perusahaan.  

6 Nurlela dan 

Islahudin. (2008) 

Jurnal Simposium 

Nasional 

Akuntansi XI. 

 

Pengaruh CSR  

terhadap Nilai 

Perusahaan  

dengan 

Prosentase 

Kepemilikan 

Manajemen 

sebagai 

Variabel 

Moderating. 

Variabel x yaitu 

CSR, variabel y 

yaitu  Nilai 

Perusahaan  

dengan 

Prosentase 

Kepemilikan 

Manajemen 

sebagai Variabel 

Moderating. 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa varaibel 

Corporate Social 

Responsibility tidak  

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan. . 

 

 

 

7 Oktaviani Nur Pengaruh Variabel x yaitu Hasil penelitian ini 
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Fadila. (2016) 

Jurnal Ilmu dan 

Riset Manajemen 

corporate 

social 

responsibility 

terhadap 

profitabilitas  

Dan likuiditas  

corporate social 

responsibility, 

variabel y yaitu 

Profitabilitas dan 

likuiditas 

menunjukkan bahwa  

Corporate Social 

Responsibility  

berpengaruh 

signifikan terhadap  

profitabilitas dan  

Corporate Social 

Responsibility  

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Current Rasio (CR). 

Sumber : berbagai jurnal dan skripsi yang dipublikasikan 

2.7 Pengembangan Hipotesis 

2.7.1 Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), terhadap 

peningkatan profitabilitas perusahaan. 

 

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menciptakan 

laba dalam suatu periode tertentu. Kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba akan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi ke dalam 

perusahaan tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila tingkat profitibalitas 

perusahaan tersebut rendah akan menyebabkan investor enggan berinvestasi lebih 

pada perusahaan tersebut. 

Pelaksanaan CSR menciptakan citra yang baik bagi perusahaan seperti 

yang diungkapkan Hadi (dalam Mega, 2016) bahwa biaya sosial (biaya 

keberpihakan perusahaan terhadap  stakeholder) juga dapat meningkatkan  image, 

baik di pasar komoditas maupun pasar modal. Citra perusahaan yang baik akan 

lebih diminati oleh investor karena semakin baik citra perusahaan,  maka semakin 

tinggi juga loyalitas konsumen. Seiring meningkatnya loyalitas konsumen maka 

penjualan perusahaan akan membaik dan diharapkan tingkat profitabilitas 

perusahaan juga meningkat. 
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Sejalan dengan pandangan diatas hasil Penelitian yang dilakukan oleh 

Mega (2016) menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara variabel 

CSR dengan profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA. Berdasarkan 

uraian di atas, hipotesis yang diajukan adalah :  

H1: Diduga Corporate social responsibility berpengaruh signifikan terhadap 

peningkatan profitabilitas perusahaan.  

2.7.2 Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan  

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui 

kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Nilai perusahaan sering 

dikaitkan dengan harga saham. Apabila harga saham perusahaan tinggi, maka 

dapat dikatakan nilai perusahaannya juga baik. Oleh karena itu perusahaan perlu 

melakukan pengungkapan Corporate Social Responsibility  agar investor tertarik 

dalam mengambil keputusan untuk investasi. 

Sejalan dengan pandangan diatas hasil Penelitian yang dilakukan oleh 

Rimba (2010) menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara variabel 

CSR dengan nilai perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan 

adalah :  

H2:    Diduga CSR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

2.7.3 Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap likuiditas 

Likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka 

pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang 

lancarnya (Mamduh dan Abdul Halim. 2009:75). 
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Oktaviani Nur Fadila (2016) menemukan bahwa likuiditas mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Perusahaan dengan likuiditas 

yang tinggi akan memberikan sinyal kepada perusahaan yang lain bahwa mereka 

lebih baik daripada perusahaan lain dengan melakukan kegiatan yang 

berhubungan dengan lingkungan sosial. Sinyal tersebut dilakukan dengan cara 

memberikan informasi yang lebih luas tentang tanggung jawab sosial dan 

lingkungan yang mereka lakukan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang 

diajukan adalah :  

H3:    Diduga CSR berpengaruh signifikan terhadap likuiditas. 

2.8 Model penelitian 

Berdasarkan uraian landasan teori diatas dalam tinjauan teori yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka model kerangka kajian yang digunakan untuk 

memudahkan pemahaman konsep yang digunakan sebagai berikut: 

Gambar 2.1: Model Penelitian 

Variabel Independen Variabel Dependen 

 

  

 

 

 

 

 

 

Profitabilitas perusahaan   

(Y1)                    

 Nilai perusahaan  

(  Y2)          

Corporate social 

responsibility              

(X) 

Likuiditas  

(  Y3)          


