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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Sebuah perusahaan yang baik harus mampu mengontrol potensial 

finansial maupun potensi non finansial di dalam meningkatkan nilai 

perusahaan untuk eksistensi perusahaan dalam jangka panjang. 

Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi suatu 

perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga 

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan 

utama perusahaan (Munawaroh dan Priyadi, 2014). 

Husnan (2014) dalam Suwardika dan Mustanda (2017) mengartikan 

nilai perusahaan sebagai harga yang mampu dibayarkan oleh calon pembeli 

ketika perusahaan tersebut dijual. Ketika suatu perusahaan telah terbuka atau 

telah menawarkan saham ke publik maka nilai perusahaan diartikan sebagai 

persepsi seorang investor terhadap perusahaan itu sendiri. Investor dapat 

mempergunakan nilai perusahaan sebagai dasar untuk melihat kinerja 

perusahaan pada periode mendatang, dimana nilai perusahaan sering 

dikaitkan dengan harga saham. Investor akan memperoleh keuntungan 

apabila harga saham perusahaan tinggi. 

Harga saham yang tinggi  membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai 

perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja 

perusahaan saat ini, namun juga ada prospek perusahaan di masa depan. Nilai 
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perusahaan dapat didefinisikan sebagai nilai pasar, seperti penelitian Nurlaela 

dan Islahuddin (2008) bahwa nilai pasar dapat memberikan kemakmuran 

pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan 

meningkat. 

Harga saham merupakan cerminan dari baik atau buruknya nilai 

perusahaan, artinya jika harga saham di bursa menunjukkan peningkatan 

berarti nilai perusahaan semakin meningkat,.Sedangkan jika harga saham 

mengalami penurunan bisa dikatakan nilai perusahaan semakin menurun 

(Toin dan Sutrisno, 2015).Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi 

pula kemakmuran pemegang saham. Naik turunnya harga saham juga 

dipengaruhi oleh permintaan konsumen, semakin tinggi permintaan, maka 

harga saham akan naik. Banyaknya permintaan dipengaruhi oleh keputusan 

yang diambil oleh perusahaan. Selain itu terdapat faktor dari informasi 

eksternal dan internal perusahaan. Faktor eksternal berkaitan dengan situasi 

politik dan kenaikan dollar dalam mata uang rupiah. Kondisi ekonomi 

misalnya, dapat juga mempengaruhi berfluktuasinya harga saham, seperti 

yang terjadi pada saat krisis ekonomi tahun 1997 diindikasikan dengan 

turunnya indeks harga saham gabungan. Sedangkan faktor internal yang 

berasal dari dalam perusahaan yang mengeluarkan saham (emiten) dalam 

menciptakan aliran kas pada operasi perusahaan. Hal ini berkaitan dengan 

laporan keungan yang disajikan oleh perusahaan termasuk analisis laporan 

keuangan dan profitabilitas (Toin dan Sutrisno, 2015). 
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Profitabilitas adalah kemam puan perusahaan dalam mengelola sumber 

daya perusahaan untuk menghasilkan laba bagi investor. Profitabilitas 

dianggap penting karena profitabilitas sebagai indikator dalam mengukur 

kinerja keuangan suatu perusahaan sehingga dapat dijadikan acuan untuk 

menilai perusahaan. Perspektif teori sinyal menekankan bahwa perusahaan 

dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan memberikan sinyal kepada 

investor melalui pelaporan informasi terkait kinerja perusahaan sehingga 

dapat memberikan gambaran akan prospek usaha di masa datang. Semakin 

tinggi angka profitabilitas yang tercantum pada laporan keuangan, berarti 

semakin baik kinerja keuangan perusahaan, maka akan mencerminkan 

kekayaan investor yang semakin besar dan prospek perusahaan kedepan 

dinilai semakin menjanjikan. Pertumbuhan prospek tersebut oleh investor 

akan ditangkap sebagai sinyal positif sehingga dapat meningkatkan nilai 

perusahaan di mata investor yang tercermin dari meningkatnya harga saham 

perusahaan (Ayu dan Suardjaya, 2017) 

Saat ini banyak perusahaan yang mengalami perkembangan, namun 

seiring dengan perkembangan tersebut ekosistem lingkungan mengalami 

ketidakstabilan, seperti contohnya adalah global waming. Masyarakat juga 

mulai sadar akan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan dan lebih 

memilih produk yang diproduksi oleh perushaan yang peduli terhadap 

lingkungan dan melakukan CSR. Banyak manfaat yang diperoleh perusahaan 

dengan pelaksanaan CSR, antara lain produk lebih disukai oleh konsumen 

dan perusahaan diminati oleh investor. Untuk melaksanakan CSR berarti 
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perusahaan akan mengeluarkan sejumlah biaya yang nantinya menjadi beban 

yang akan mengurangi pendapatan sehingga tingkat profit akan menurun. 

Akan tetapi dengan melaksanakan CSR, citra peusahaan akan semakin baik 

sehingga loyalitas konsumen semakin tinggi. Seiring meningkatnya loyalitas 

konsumen maka penjualan perusahaan akan semakin membaik, dan pada 

akhirnya dengan pelaksanaan CSR, diharpkan tingkat profitabilitas 

perusahaan juga meningkat. 

Pada dasarnya, saat ini tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bukan 

lagi dikatakan sebagai pilihan, melainkan sebuah kewajiban yang harus 

dilakukan perusahaan untuk menjaga keseimbangan alam. Penerapan 

program CSR telah c disahkan dengan adanya Undang-undang Perseroan 

Terbatas (UUPT) paasal 74 tahun 2007 yang mewajibkan perseroan 

menganggarkan dana pelaksanaan tanggung jawab sosial dengan menyisihkan 

dari laba bersih untuk pelaksanaan program CSR tersebut.  

Hasil penelitian sebelumnya menurut Prasetyorini (2013), Munawaroh 

dan Priyadi (2014), Hermawan dan Maf’ulah (2014), Latupono dan Andayani 

(2015), Lestari dan Fidiana (2015) menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun penelitian tersebut 

bertentangan dengan penelitian Putri (2017) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dengan adanya 

inkonsistensi dari hasil penelitian sebelumnya tersebut mengenai 

profitabilitas, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 
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Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di atas 

menunjukkan masih adanya ketidakonsisten pengaruh profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan. Terdapat beberapa faktor yang menimbulkan inkonsistensi 

pada hasil penelitian terdahulu, sala satunya dapat disebabkan oleh adanya 

variabel lain yang mempengaruhi hubungan variabel dependen dan 

independen. Peneliti menggunakan waktu, tahun serta popilasi sampel dan 

perusahaan sampel yang berbeda pada masing-masing penelitinya. 

Berdasarkan faktor yang mengganggu penelitian ini maka muncul faktor 

kontinjensi. Faktor kontinjensi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori 

kontinjensi. 

Melalui pendekatan kontinjensi memungkinkan untuk mengevaluasi 

salah satu variabel yang terdapat pada teori kontinjensi yaitu dengan 

menggunakan variabel moderating. Variabel moderating memungkinkan 

adanya variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Munawaroh dan Priyadi (2014) yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas 

terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Social Responsibility”. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada 

periode pengamatan dan sampel yang digunakan. Penelitian Munawaroh dan 

Priyadi menggunakan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 

pada periode 2011 sampai 2014. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

sampel perusahaan real estate dan property yang terdaftar di BEI pada 
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periode 2013 sampai 2015. Penelitian ini menggunakan perusahaaan real 

estate dan property dikarenakan harga properti di Indonesia mengalami 

perkembangan yang meningkat. Harga properti yang semakin meningkat 

setiap tahunnya akan meningkatkan peluang keuntungan bagi investor yang 

menginvestasikan dananya dalam bisnis properti. 

Sudah banyak penelitian yang menggunakan variabel moderating, 

namun masih sedikit yang menjadikan corporate social responbility sebagai 

alat untuk memoderasi antara tingkat profitabilitas dengan nilai perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin melakukan penelitian dengan 

mengambil judul kembali “PENGARUH PROFITABILITAS 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi 

Empiris pada Perusahaan Real Estate dan Properti yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

  Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan menganalisa tentang 

pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan corporate social 

responsibility sebagai variabel moderating. Sehingga rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

  Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

2. Untuk menganalisis apakah Corporate Social Responsibility 

memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

  Manfaat penelitian yang diharapkan peneliti adalah: 

1. Bagi perusahaan 

Sebagai pertimbangan bagi perusahaan dalam mengaplikasikan variabel-

variabel penelitian ini untuk membantu meningkatkan nilai perusahaan 

serta sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan 

meningkatkan kinerja manajemen di masa yang akan datang. 

2. Bagi calon investor 

Dengan adanya kajian ini diharpkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan pada saat akan melakukan investasi 

3. Bagi peneliti yang akan datang 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan wacana di 

bidang keuangan sehingga dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN 

  Penelitian ini disajikan dengan beberapa bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

 BAB I:  PENDAHULUAN  

 Bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II: TELAAH PUSTAKA 

 Landasan teori berisikan uraian teoritik variabel-variabel 

penelitian, meliputi landasan teori yaitu Corporate Social 

Responsibility, profitabilitas dan nilai perusahaan, penelitian 

terdahulu, dan kerangka pemikiran. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang definisi operasional dari variabel, populasi, 

dan sampel yang akan digunakan, metode pengumpulan data serta 

metode analisis yang digunakan. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini akan diuraikan hasil dari penelitian yang dilakukan, 

analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan. 

BAB V: PENUTUP 

 Bab ini memuat kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang 

berhubungan dengan masalah penelitian ini. 

 


