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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Globalisasi perokonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi 

dan perdagangan negara-negara seluruh dunia yang menjadi satu kekuatan 

pasar tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi membuat persaingan 

di bidang ekonomi semakin ketat sehingga mendorong dunia usaha atau 

perusahaan berkembang lebih baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Tujuan normatif perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan atau 

kekayaan bagi pemegang saham (Sudana, 2011:8).  

Terdapat beberapa hal yang mengemukakan tentang tujuan 

pendirian suatu perusahaan. Tujuan perusahaan yang pertama adalah 

untuk mencapai keuntungan maksimal atau laba yang sebesar-

besarnya. Tujuan perusahaan yang kedua adalah ingin memakmurkan 

pemilik perusahaan atau para pemilik saham. Sedangkan tujuan 

perusahaan yang ketiga adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang 

tercermin pada harga sahamnya. Ketiga tujuan perusahaan tersebut 

sebenarnya secara substansial tidak banyak berbeda. Hanya saja 

penekanan yang ingin dicapai oleh masing-masing perusahaan berbeda 

antara yang satu dengan yang lainnya Harjito (2005) dalam Sukirni (2012). 
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Tujuan jangka panjang perusahaan adalah untuk mengoptimalkan nilai 

perusahaan. Tingginya nilai perusahaan dapat menggambarkan kesejahteraan 

pemilik perusahaan. Nilai perusahaan akan terlihat dari harga pasar sahamnya 

(Sukirni, 2012). Menurut Jensen (2001) dalam Sukirni (2012), menjelaskan 

bahwa untuk memaksimumkan nilai perusahaan tidak hanya nilai ekuitas saja 

yang harus diperhatikan, tetapi juga semua klaim keuangan seperti hutang, 

waran maupun saham preferen. Optimalisasi nilai perusahaan yang merupakan 

tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen 

keuangan, dimana satu keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi 

keputusan keuangan lainnya dan berdampak pada nilai perusahaan. 

Sebelum ditetapkanya regulasi tentang corporate social responsibility,  

perusahaan dapat menghasilkan profit yang dapat membawa perusahaan 

tersebut tumbuh dan berkembang mencapai kemakmuran tanpa 

memperhatikan tanggung jawabnya terhadap sekitar. Kini setelah adanya 

regulasi tersebut, perusahaan tidak lagi hanya memperhatikan aspek 

keuangannya saja (single bottom line), melainkan sudah memperhatikan  

aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan (triple bottom lines). 

Kondisi keuangan saja tidak bisa menjamin nilai perusahaan tumbuh secara 

berkelanjutan (sustainable). Keberlanjutan atau eksistensi sebuah perusahaan 

akan bertahan dalam jangka panjang apabila perusahaan memperhatikan aspek 

sosial dan lingkungan hidup masyarakat. Perusahaan perlu melakukan 

pengungkapan terhadap lingkungan hidup di sekitar perusahaan. 



3 

 

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari 

pelaporan keuangan. Dalam arti sempit, pengungkapan berarti penyampaian 

informasi relevan selain melalui statemen keuangan termasuk penyampaian 

sarana interpretatif. Artinya, pengungkapan adalah pengungkapan secara 

kuantitatif, kualitatif, atau deskriptif lebih dari apa yang telah termuat dalam 

statemen keuangan pokok sebagai ciri sentral pelaporan keuangan. Pernyataan 

diatas diperjelas dengan dikeluarkannya exposure draft yang menganjurkan 

pengungkapan seperti informasi projeksian serta informasi sosial dan 

lingkungan (Suwardjono, 2008:615). Metode pengungkapan berkaitan dengan 

masalah bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada pemakai dalam 

satu perangkat statemen keuangan beserta informasi lain yang berpaut. Salah 

satunya adalah metode catatan kaki. Catatan kaki (footnotes) atau catatan atas 

statemen keuangan (notes to financial statements) merupakan metoda 

pengungkapan untuk informasi yang tidak praktis atau tidak memenuhi 

kriteria untuk disajikan dalam bentuk atau pos atau elemen statemen keuangan 

(Suwardjono, 2012:591). 

Konsep corporate social responsibility mulai dikenal sejak awal 1970-

an yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktek yang 

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

penghargaan masyarakat dan lingkungan serta komitmen dunia usaha untuk 

kontribusi  dalam pembangunan secara berkelanjutan. Pemikiran yang 

melandasi adanya corporate social responsibility (tanggungjawab sosial 

perusahaan) ini adalah bahwa perusahaan tidak hanya memiliki tanggung 
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jawab kepada para pemegang saham (shareholder), tetapi juga memiliki 

tanggung jawab kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder). 

Pihak-pihak yang berkepentingan dalam sebuah perusahaan adalah pelanggan, 

pegawai, komunitas, pemilik atau investor dan juga competitor. 

Corporate social responsibility (CSR) merupakan wujud pertanggung 

jawaban dari kegiatan perusahaan yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang 

Perseroan Terbatas  No. 40 Tahun 2007. Undang-Undang tersebut 

dilatarbelakangi oleh kepeduliaan masyarakat global yang semakin besar 

terhadap produk-produk ramah lingkungan tetapi tidak diimbangi oleh 

pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) yang belum dijalankan oleh 

perusahaan dengan baik. Untuk itu perusahaan diwajibkan untuk melakukan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan bukan hanya mementingkan 

kepentingan internal perusahaan itu sendiri. Selain itu dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Pasal 15 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditegaskan bahwa 

setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola 

perusahaan yang baik dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan 

untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan 

lingkungan dan budaya masyarakat setempat. 

Corporate social responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung 

jawab perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan 

lingkungan yang terjadi akibat aktivitas perusahaan. Semakin banyak bentuk 

pertanggung jawaban yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya, 

image perusahaan menjadi meningkat. Investor lebih berminat pada 



5 

 

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 saham perusahaan 

akan meningkat (Retno dan Priantinah, 2012). 

Penelitian Ulfah (2014) membuktikan bahwa pengungkapan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian 

ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Miranty (2012) yang 

menemukan bahwa besar kecilnya praktik pengungkapan CSR mempengaruhi 

peningkatan nilai perusahaan. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang 

dengan hasil yang diperoleh oleh Agustine (2014) yang menemukan bahwa 

pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Peningkatan nilai perusahaan dapat tercapai apabila ada kerja sama 

antara manajemen perusahaan dengan pihak shareholder maupun 

stakeholderdalam membuat keputusan-keputusan keuangan dengan tujuan 

memaksimumkan modal kerja yang dimiliki (sukirni,2012).Kenyataannya 

penyatuan kepentingan kedua pihak tersebut sering kali menimbulkan 

masalah. Adanya pemisahan fungsi kepemilikan dan fungsi pengendalian 

dalam hubungan keagenan sering menimbulkan (agency problems). Masalah-

masalah keagenan tersebut timbul kaena adanya konflik atau perbedaan 

kepentingan antara principal (pemilik perusahaan atau yang memberi 

mandate) dan agent (manajer perusahaan atau yang menerima mandat). 

Pengaruh konflik ini bisa berdampak pada turunnya nilai perusahaan akibat 
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turunnya harga saham. Kerugian ini merupakan agency cost bagi perusahaan 

(Jensen dan Meckling, 1976). Salah satu alternatif untuk mengurangi agency 

cost adalah dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajer. 

Siallagan dan Machfoedz (2006) menyebutkan bahwa semakin besar 

kepemilikan manajemen, maka manajemen akan cenderung meningkatkan 

kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingan 

sendiri. Shleifer dan Vishny (1986) menyatakan bahwa pemegang saham 

terbesar mempunyai arti penting dalam pengawasan terhadap perilaku manajer 

dalam perusahaan. Sehingga, dengan adanya kepemilikan manajemen akan 

selalu ada pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan manajer dalam 

pengambilan keputusan. Penelitian Arfan dan Pasrah (2012) menunjukkan 

hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hal ini 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukirni (2012) yang 

menyebutkan bahwa variabel kepemilikan manajerial memiliki pengaruh 

dengan arah hubungan negatif.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mengambil judul 

“PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL TERHADAP 

NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL 

SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2014)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh pengungkapan corporate 

social responsibility terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan manajerial 

sebagai variable pemoderasi (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI Periode 2010-2014), sehingga dalam penelitian ini rumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah kepemilikan manajerial memiliki pengaruh sebagai variabel 

moderasi dalam memperkuat hubungan antara corporate social 

responsibility  dan nilai perusahaan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh pengungkapan corporate social 

responsibility terhadap nilai perusahaan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh  kepemilikan manajerial terhadap nilai 

perusahaan. 
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4. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial sebagai variabel 

moderasi dalam memperkuat hubungan antara corporate social 

responsibility  dan nilai perusahaan? 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan manufaktur, sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan serta pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih 

meningkatkan kepedulianya pada keadaan sosial dan lingkungan. 

2. Bagi investor dan calon investor, memberikan informasi pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan investasi sehingga akan bisa memilih 

perusahaan mana yang memiliki nilai perusahaan yang baik. 

3. Bagi masyarakat, semakin meningkatkan kesadaran masyarakat atas 

kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, dijadikan sebagai 

pengontrol oleh perusahaan dan memberikan informasi mengenai 

penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebuah perusahaan 

sehingga masyarakat dapat memperoleh hak-hak atas barang dan jasa yang 

mereka gunakan. 

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. Sistematika penulisan dalam 

penelitian ini adalah sebgai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai tinjauan pustaka 

tentang teori-teori yang melandasi penelitian yaitu tentang 

teori keagenan, teori legitimasi, pengungkapan corporate 

social responsibilit (CSR), nilai perusahaan dan kepemilikan 

manajerial. Bab ini akan mencakup tinjauan pustaka, 

penelitian yang terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis 

penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini  menguraikan tentang metode penelitian yang 

digunakan, meliputi : desain penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, data dan sumber data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, serta metode analisis data yang 

digunakan. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan mengenai proses penganalisaan 

data, menyajikan hasil analisis data yang telah diperoleh 
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dengan menggunakan alat analisis yang digunakan, dan 

pembahahasan. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran 

tentang penelitian yang telah dilakukan, serta keterbatasan 

penelitian berdasarkan hasil penelitian tersebut. 

 


