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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai 

perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan tercermin pada harga sahamnya. 

Nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kemakmuran bagi para 

pemegang saham, sehingga para pemegang saham akan menginvestasikan 

modalnya kepada perusahaan tersebut (Haruman, 2008).  

Verecchia  dalam  Basamalah  dan  Jermias (2005),  dari  sudut  

pandang ekonomi,  perusahaan  akan  mengungkapkan  suatu  informasi  jika  

informasi tersebut  akan  meningkatkan  nilai  perusahaan.  Menurut  Kiroyan  

dikutip  dari Sayekti  dan  Wondabio  (2007),  perusahaan  berharap  jika  

dengan  menerapkan Corporate  Social  Responsibility  atau  tanggung  jawab  

sosial  perusahaan  akan memperoleh legitimasi sosial dan akan 

memaksimalkan ukuran keuangan untuk jangka  waktu  yang  panjang.  Hal  

ini  menunjukkan  bahwa  perusahaan  yang menerapkan Corporate Social 

Responsibility berharap akan direspon positif oleh para pelaku pasar seperti 

investor dan kreditur yang nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Pemikiran yang melandasi  Corporate Social Responsibility 

(Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) yang sering dianggap inti dari etika 

bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban 

ekonomi dan legal (artinya kepada pemegang saham atau shareholder) tetapi 
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juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan 

(stakeholder)  yang  jangkauannya melebihi  kewajiban-kewajiban di  atas.  

Tanggung   jawab sosial dari perusahaan terjadi antara sebuah perusahaan 

dengan semua stakeholder, termasuk di dalamnya adalah pelanggan atau 

customer, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, supplier 

bahkan juga competitor (Nurlela dan Islahuddin, 2008).   

CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada 

tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan 

(corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) 

saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines. 

Di sini bottom lines lainnya selain finansial juga ada sosial dan lingkungan. 

Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh 

secara berkelanjutan (sustainable). Keberlanjutan perusahaan hanya akan 

terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan 

hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di 

berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang 

dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan 

hidupnya (Daniri (2008) dalam Machmud dan Djakman (2008)) 

Menurut Nurlela dan Islahuddin (2008) ada beberapa perusahaan di 

Indonesia yang telah menjalankan CSR tapi sangat sedikit yang 

mengungkapkannya ke dalam sebuah laporan. Alasan mengapa hal itu terjadi 

mungkin karena belum mempunyai sarana pendukung seperti: standar 

pelaporan, tenaga terampil baik penyusun laporan maupaun auditor. Selain itu 
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di sektor pasar modal Indonesia belum adanya penerapan indeks untuk saham-

saham perusahaan yang  telah menerapkan CSR. Sebagai contoh,  New York 

Stock Exchange memiliki Dow Jones Sustainability Indeks (DJSI) bagi 

saham-saham  perusahaan yang dikategorikan memiliki nilai corporate 

sustainability dengan salah satu kriterianya adalah praktik CSR. Begitu pula 

London Stock Exchange yang memiliki Socially Responsible Investment (SRI) 

Index dan Financial Times Stock Exchange (FTSE) yang memiliki 

FTSE4Good sejak 2001.  

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 2009) Paragraf sembilan menyatakan sebagai 

berikut: 

Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan 

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah  (value added 

statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup 

memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan 

sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. 

Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi 

Keuangan.  

 

Standar akuntansi keuangan di Indonesia belum mewajibkan 

perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial terutama informasi 

mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, akibatnya yang 

terjadi di dalam praktik perusahaan hanya dengan sukarela 

mengungkapkannya. Perusahaan akan mempertimbangkan biaya dan manfaat 

yang akan diperoleh ketika mereka memutuskan untuk mengungkapkan 

informasi sosial. Bila manfaat yang akan diperoleh dengan pengungkapan 

informasi tersebut lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk 
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mengungkapkannya maka perusahaan akan dengan sukarela mengungkapkan 

informasi tersebut (Anggraini, 2006). 

Banyak penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa jumlah 

perusahaan yang mengungkapkan informasi pertanggungjawaban sosial 

(Corporate Social Responsibility) dalam laporan tahunannya semakin 

bertambah. Banyak perusahaan semakin menyadari pentingnya menerapkan 

program CSR sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Penelitian Basamalah dan 

Jermias (2005) menunjukkan  bahwa  salah  satu  alasan  manajemen  

melakukan  pelaporan tanggungjawab sosial adalah untuk alasan strategis. 

Meskipun belum diwajibkan, tetapi dapat dikatakan bahwa banyak perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  sudah  menerapkan  praktik  CSR  

dalam  laporan  tahunannya  dalam persentase yang beragam. 

Dalam proses memaksimalkan nilai perusahaan akan muncul konflik 

kepentingan antara manajer dan pemegang saham (pemilik perusahaan) yang 

sering disebut agency problem. Tidak jarang pihak manajemen yaitu manajer 

perusahaan mempunyai tujuan dan kepentingan lain yang bertentangan dengan 

tujuan utama perusahaan dan sering mengabaikan kepentingan pemegang 

saham. Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini 

mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut agency conflict, hal 

tersebut terjadi karena manajer mengutamakan kepentingan pribadi, 

sebaliknya pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi dari manajer 

karena apa yang dilakukan manajer tersebut akan menambah biaya bagi 

perusahaan sehingga menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan dan 
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berpengaruh terhadap harga saham sehingga menurunkan nilai perusahaan 

(Jensen dan Meckling, 1976).  

Konflik antara manajer dan pemegang saham atau yang sering disebut 

dengan masalah keagenan dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme 

pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan tersebut 

sehingga timbul biaya keagenan (agency cost). Ada beberapa alternatif untuk 

mengurangi agency cost, diantaranya dengan adanya kepemilikan saham oleh 

manajemen dan kepemilikan saham oleh institusional (Tendi Haruman, 2008). 

Menurut Jensen dan Meckling (1976), ketika kepemilikan saham oleh 

manajemen rendah maka ada kecenderungan akan terjadinya perilaku  

opportunistic manajer yang meningkat akan juga. Dengan adanya kepemilikan 

manajemen terhadap saham perusahaan maka dipandang dapat menyelaraskan 

potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham 

lainnya sehingga permasalahan antara agen dan prinsipal diasumsikan akan 

hilang apabila seorang manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham.  

kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam 

meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang 

saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi 

mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh 

manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan 

yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi 

laba (Jensen dan Meckling, 1976).  
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Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Nurlela dan Islahudin (2008) yang berjudul Pengaruh  

Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan dengan 

Prosentase Kepemilikan Manajemen sebagai Variabel  Moderating. Namun 

terdapat perbedaan dalam variabel yang digunakan yaitu prosentase 

kepemilikan manajerial. Penelitian ini menjadikan prosentase kepemilikan 

manajerial sebagai variabel independen karena kepemilikan manajerial 

dianggap sebagai variabel inti yang langsung mempengaruhi nilai perusahaan.   

Dalam penelitian ini juga ditambahkan variabel independen lainya 

yaitu kepemilikan instutusional. Kepemilikan institusional yang digunakan 

mengacu kepada penelitian dari Haruman (2008) yang berjudul Pengaruh 

Struktur Kepemilikan Terhadap Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan. 

Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur sesuai persentase 

kepemilikan saham oleh institusi perusahaan.  

Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional dalam penelitian 

ini dijadikan sebagai variabel independen yang langsung mempengaruhi nilai 

perusahaan karena konflik keagenan antara agen dan prinsipal yang terjadi 

dalam suatu perusahaan dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme yaitu 

dengan adanya saham oleh manajerial dan institusional yang  diharapkan 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka 

penelitian ini berjudul  “ PENGARUH PENGUNGKAPAN TANGGUNG 

JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN MANAJERIAL 

DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP NILAI 
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PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai 

pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan, maka 

permasalahan yang  akan diteliti adalah:  

1. Apakah  pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan ? 

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris terhadap:  

1. Pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap nilai 

perusahaan 

2. Pengaruh kepemilikan manajerial  terhadap nilai perusahaan.  

3. Pengaruh kepemilikan institusional  terhadap nilai perusahaan. 
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D. MANFAAT PENELITIAN  

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi pengetahuan secara 

teoritis, yang dapat dijadikan sebagai acuan penelitian yang akan 

dilakukan di masa yang akan datang.  

2. Manfaat praktis 

a. Emiten 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran tentang pentingnnya pertanggungjawaban sosial perusahaan 

dan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan 

untuk lebih meningkatkan kepeduliannya pada lingkungan sosial. 

b. Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana baru dalam 

mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu diperhitungkan dalam 

investasi yang tidak terpaku pada ukuran-ukuran moneter. 

c. Regulator 

Bagi regulator terkait, penelitian ini diharapkan membantu untuk 

mengembangkan, mengubah dan menjelaskan standar yang berlaku 

guna mencapai pasar modal yang efisien dan perlunya informasi yang 

diungkap dalam laporan tahunan. 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN  

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian, maka 

dibuat rancangan penulisan sebagai berikut:  

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian, 

beberapa penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan metode 

pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi operasional 

variabel dan pengukurannya serta metode analisis data.  

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menguraikan tentang deskripsi data, hasil analisis data dan 

pembahasannya. 

BAB V: PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas pada bab-bab sebelumnya keterbatasan dan saran-saran 

yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang 

berkepentingan. 


