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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perusahaan adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak 

berbadan hukum yang memproduksi atau menjalankan keuntungan 

perusahaan dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Jelata, 2009) dalam Arfan dan 

Pasrah (2012). Tingkat persaingan bisnis saat ini kian hari semakin berat dan 

ketat, strategi untuk memenangkan pasar menjadi hal yang mutlak bagi setiap 

perusahaan. Didirikannya sebuah perusahaan memiliki tujuan yang jelas, 

tujuan perusahaan tersebut antara lain adalah untuk mencapai atau 

memperoleh laba maksimal untuk kemakmuran pemilik perusahaan, menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan (going concern), dan mencapai kesejahteraan 

masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (Martono dan Harjito, 

2008:3). Selain itu tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan atau 

meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya. Saham 

adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu 

perusahaan (Martono dan Harjito, 2008:367).  

Perusahaan dapat menghasilkan profit yang dapat membawa perusahaan 

tersebut tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan nilai bagi pemegang 

saham (shareholders). Nilai sebuah perusahaan yang sudah go public 

tercermin dalam harga pasar saham perusahaan (Margaretha, 2005:1) dalam 
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Arfan dan Pasrah (2012). Nilai perusahaan disini diproksikan dengan Price 

Book Value (PBV), yaitu perbandingan antara harga pasar per lembar saham 

dengan nilai buku per lembar saham masing-masing perusahaan terbuka. 

Nilai perusahaan dalam penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah profitabilitas, kebijakan dividen dan Corporate Social 

Responsibility (CSR). 

Profitabilitas perusahaan adalah kemampuan perusahaan memperoleh 

laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal 

sendiri (Sartono, 2001:122) dalam Arfan dan Pasrah (2012). Jika perusahaan 

mempunyai profit yang tinggi, maka para investor akan menilai bahwa 

prospek kedepan perusahaan itu baik dan akan membuat nilai perusahaan 

menjadi naik. Tujuan perusahaan untuk mencapai laba sebesar-besarnya atau 

mencapai laba semaksimal mungkin mengandung konsep bahwa perusahaan 

harus melakukan kegiatannya secara efektif dan efisien. Efektif berkaitan 

dengan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan efisien berkenaan dengan 

biaya yang seminimal mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Berkaitan 

dengan konsep perusahaan yang melakukan kegiatannya secara efektif dan 

efisien, konsep laba merupakan konsep yang menghubungkan antara 

pendapatan atau penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan di satu pihak, 

dan biaya yang harus ditanggung atau dikeluarkan di pihak lain, maka dari itu 

perusahaan harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh 

pendapatan, dan disisi lain perusahaan menekan biaya sekecil mungkin 

sehingga konsep efisiensi tercapai. Jika pendapatan diperoleh secara 
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maksimal dan biaya yang dikeluarkan seminimal mungkin, maka akan 

tercapailah laba yang maksimal (Martono dan Harjito, 2008:2). Ketika laba 

perusahaan meningkat, nilai perusahaan akan naik dan kenaikan tersebut 

segera diikuti oleh naiknya harga saham (Arfan dan Pasrah, 2012). 

Kebijakan dividen (dividend policy) adalah keputusan dalam 

mendistribusikan laba kepada para pemegang saham. Kebijaksanaan ini 

berhubungan dengan penentuan berapa bagian keuntungan Earning After Tax 

(EAT) yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk 

dividen dan berapa bagian yang akan ditahan di perusahaan (retained 

earning). Semakin besar dividen, harga saham semakin tinggi karena harga 

saham merupakan present value (nilai sekarang) dari dividen yang akan 

diterima oleh pemilik saham, sehingga kemakmuran pemegang saham akan 

meningkat dan nilai perusahaan naik (Kusumawati dan Irawati, 2013:173-

174). Dividen akan dibagikan oleh emiten apabila perusahaan tersebut 

memperoleh laba, jika laba yang dibagikan kecil, maka dividen yang akan 

dibagikan juga kecil. Oleh karena itu agar para pemegang saham dapat 

menikmati dividen yang besar, maka manajemen perusahaan juga akan 

berusaha untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya guna meningkatkan 

kemampuan membayar dividen. Dengan demikian, diperolehnya laba yang 

maksimal diharapkan kemakmuran pemilik perusahaan akan maksimal 

(Martono dan Harjito, 2008:2-3).  

Menurut Suhandari (2007) dalam (Untung, 2008:1), Corporate Social 

Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk 
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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. Perusahaan merupakan unit bisnis yang keberadaannya tidak 

dapat dilepas dari lingkungan masyarakat sekitar. Untuk itu eksistensi 

perusahaan harus sesuai (congruence) dengan harapan masyarakat sekitar 

(Hadi, 2011:103). Sebuah perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi 

jika informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan 

teori signal (signalling theory), manajer yang memiliki informasi yang baik 

tentang perusahaan akan berupaya menyampaikan informasi tersebut kepada 

investor luar agar saham perusahaan meningkat (Sugiarto, 2009) dalam 

Agustina (2013). Untuk memperoleh image yang baik di mata stakeholder 

(pemangku kepentingan) berarti perusahaan perlu melakukan tanggung jawab 

sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility. CSR merupakan 

program yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai wujud tanggung 

jawab dan kepedulian sosial, selain itu CSR juga merupakan sebuah program 

investasi jangka panjang perusahaan. Semakin banyak bentuk 

pertanggungjawaban yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya, 

image perusahaan menjadi meningkat. Investor lebih berminat pada 

perusahaan yang memiliki citra yang baik di masyarakat karena semakin 

baiknya citra perusahaan, loyalitas konsumen semakin tinggi sehingga dalam 

waktu lama penjualan perusahaan akan membaik dan profitabilitas 

perusahaan juga meningkat. Jika perusahaan berjalan lancar, maka nilai 
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saham perusahaan akan meningkat (Retno dan Priantinah, 2012). Perusahaan 

tidak hanya diharapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan 

keuntungan perusahaan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung 

jawab sosial dan lingkungannya (Febriyanti, 2012). 

Penelitian ini mengembangkan dari hasil penelitian Arfan dan Pasrah 

(2012), yang berjudul “Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Nilai 

Perusahaan” dengan menambah faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan yaitu dengan menambah variabel kebijakan dividen dan  

Corporate Social Responsibility (CSR) serta memperpanjang periode  

penelitian yaitu selama tahun 2009-2012. Berdasarkan latar belakang yang 

telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “PENGARUH PROFITABILITAS, KEBIJAKAN DIVIDEN 

DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di 

BEI Tahun 2009-2012)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

2. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

3. Apakah Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

2. Mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. 

3. Mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 

nilai perusahaan. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan 

pembaca pada umumnya baik secara teoritis maupun praktis. Hasil penelitian 

ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

1) Dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan khususnya 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur. 

2) Dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama 

kajian akuntansi keuangan mengenai nilai perusahaan. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi peneliti. 

Dapat menambah pemahaman mengenai nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur. 

2) Bagi Investor 

Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan pada saat melakukan investasi.  
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3) Bagi perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengaplikasikan 

variabel-variabel penelitian ini untuk membantu meningkatkan nilai 

perusahaan serta sebagai bahan pertimbangan emiten untuk 

mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja manajemen 

dimasa yang akan datang. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

penelitian yang lebih jelas dan sistematis agar mempermudah bagi pembaca 

dalam memahami penulisan penelitian ini. Dari masing-masing bab secara 

garis besar dapat diuraikan 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 menguraikan tentang landasan teori yang menjadi dasar 

analisis penelitian yang meliputi : pengertian nilai perusahaan, 

profitabilitas, kebijakan dividen, dan corporate social 

responsibility (CSR), penelitian terdahulu, kerangka pemikiran 

yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian serta 

perumusan hipotesis. 
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BAB III: METODE PENELITIAN 

 Bab ini memuat uraian mengenai jenis penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan 

data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.  

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang hasil pengumpulan data, statistik deskriptif, 

analisis dan pembahasan metode analisis data. Sebelum dilakukan 

analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang 

dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Setelah semua uji 

terpenuhi, baru dilakukan uji hipotesis serta hasil pembahasan. 

BAB V: PENUTUP  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, serta 

saran-saran untuk penelitian selanjutnya.  


