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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Signalling Theory 

 Teori sinyal di kembangkan oleh Ross 1997, yang menyatakan bahwa 

pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai 

perusahaannya akan terdorong untuk meyampaikan informasi tersebut kepada 

calon investor agar harga saham perusahaan akan meningkat. Teori ini 

menjadi grand theory peneliti dengan adanya hubungan variabel independen 

dengan dependen. Menurut Suwardjono (2013 : 583) menyatakan bahwa 

Signalling theory bermanfaat untuk menekan informasi yang sangat penting 

terhadap keputusan dalam berinvestasi untuk pihak luar perusahaan. 

Informasi tersebut dapat berupa sebuah unsur yang penting bagi investor 

maupun pelaku bisnis, infomasi tersebut berupa keterangan, catatan ataupun 

gambaran dimasa lalu, saat ini maupun keadaan masa depan yang berguna 

dalam kelangsungan hidup. Perusahaan akan memberikan sebuah signal 

informasi yang bertujuan untuk memberikan peringatan kepada pihak 

investor ataupun pihak yang lain yang berpentingan. Informasi yang baik 

adalah informasi yang mampu menyediakan kelengkapan data, relevan, 

akurat dan ketepatan waktu yang diperlukan investor dalam mengambil 

sebuah keputusan investasi. 
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Signalling theory dengan Nilai Perusahaan berhubungan. Artinya, apabila 

pihak internal ini memberikan sinyal kepada pihak eksternal yang 

membutuhkan informasi perusahan tersebut dengan informasi yang lengkap, 

actual, dan dapat dipercaya keakuratkan nya maka perusahaan ini 

mendapatkan nilai yang bagus pada pandangan masyarakat luas karena 

mampu memberikan sinyal yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup bagi 

pihak eksternal yang berpentingan. Maka, semakin baik perusahaan memberi 

sinyal kepada pihak eksternal semakin baik pula nilai perusahaan pada 

pandangan para pihak eksternal. 

2. Teori Stakeholder  

 Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 

hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan 

manfaat bagi stakeholdernya (Freeman et al., 1984 dalam Azheri, 2012). 

Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh 

dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Gray, 

Kouhy dan Adams mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan 

tergantung pada dukungan stakeholders sehingga aktivitas perusahaan adalah 

untuk mencari dukungan tersebut. Semakin powerful stakeholder, maka 

semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial 

dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan 

stakeholdernya.  
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B. Nilai Perusahaan  

1. Pengertian Nilai Perusahaan  

 Nilai perusahaan dapat memperlihatkan keuntungan perusahaan 

melalui asset, hutang dan modal. Menurut  Donal E. Keoso (2009), 

menyatakan tanggung jawab sosial bisnis adalah untuk meningkatkan 

keuntungan, yang dapat dilihat melalui laporan keuangan yang disusun 

oleh manajemen.  

 Menurut Arthur J. Keown (2010), Nilai Perusahaan adalah nilai 

pasar dari hutang dan ekuitas perusahaan. Modal yang diinvestasikan 

sedikit lebih problematis, secara konseptual, modal yang diinvestasikan 

perusahaan merupakan jumlah dari seluruh dana yang telah 

diinvestasikandi dalamnya. 

 Sedangkan Menurut Harmono (2011), Nilai Perusahaan adalah 

kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk 

oleh permintaan dan penawaran di pasar modal yang merefleksikan 

penilain masyarakat terhadap kinerja perusahaan. 

 Jadi dari beberapa pengertian Nilai Perusahaan di atas dapat 

disimpulkan bahwa Nilai Perusahaan adalah nilai yang ditunjukkan 

dengan harga saham yang beredar di pasar, semakin tinggi harga saham 

disuatu perusahaan semakin baik pula Nilai Perusahaan tersebut. Nilai 

Perusahan juga dapat memberikan keuntungan bagi pemegang saham 

dengan memberikan prospek yang menjamin perusahaan di masa 

mendatang. 
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2. Beberapa pengukuran Nilai Perusahaan diantaranya :  

a. Price to Book Value (PBV)  

 Menurut Dani (2015) Price to Book Value (PBV) adalah 

perbandingan antara harga saham dan nilai buku (book value) yang 

diberikan pasar keuangan untuk mengukur nilai perusahaan. Nilai 

Price to Book Value (PBV) yang tinggi akan membuat pasar percaya 

pada kinerja dan prospek perusahaan. Menurut teori ini, jika harga 

saham lebih tinggi dari nilai buku perusahaan, nilai Price to Book 

Value (PBV) akan meningkat sehingga perusahaan semakin bernilai 

tinggi di pasar keuangan.  

Rumus Price to Book Value (PBV) Menurut Dani (2015) :  

𝑃𝐵𝑉 =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑢𝑘𝑢 𝑝𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
 

b.  Tobin’s Q  

 Menurut Smithers dan Wrigrt dalam Prasetyorini (2013) 

menyatakan bahwa Tobin’s Q dihitung dengan rasio nilai pasar saham 

perusahaan ditambah dengan hutang lalu membandingkan dengan 

total aset perusahaan. Menurut Cahyaningtiyas dan Hadiprajitno 

(2015) semakin besar nilai rasio Tobin's Q menunjukan bahwa 

perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat 

terjadi karna semakin besar nilai pasar aset perusahaan, semakin besar 

kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk 

memiliki perusahaan tersebut.   
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Rumus Tobin’s Q Menurut Prasetyorini (2013) ;  

Tobin’s Q = 
𝑀𝑉𝐸+𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝐴
 

MVE = Nilai pasar dari jumlah saham yang beredar  

Debt = Nilai total kewajiban perusahaan  

TA = Total aset perusahaan  

c. Price Earning Ratio (PER)  

 Menurut Hanafi dan Halim (2009:82) Price Earning Ratio (PER) 

merupakan suatu rasio yang dipakai untuk mengukur harga pasar 

(Market Price) setiap lembar saham biasa dengan laba per lembar 

saham. PER melihat harga saham relatif terhadap Earning–nya. 

Rumus Price Earning Ratio (PER) menurut Hanafi dan Halim. 

(2009:82) :  

Price Earning Ratio (PER) = 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟
 

d. Menurut I Made Sudana (2011:23) pengukuran Nilai Perusahan terdiri 

atas:  

1) Price Earning Ratio (PER)  

Rasio ini untuk mengukur seberapa besar perbandingan antara 

harga saham perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh oleh 

para pemegang saham. Price Earning Ratio dapat dihitung sebagai 

berikut :  

PER = Market price per share 

 Earning per share 

 

 

 



13 

 

 

 

2) Dividend Yield  

Rasio ini untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan 

dividen yang mampu dihasilkan dari investasi pada saham. 

Dividend Yield dapat dihitung sebagai berikut :  

Dividend Yield = Market price per share 

  Earning per share 

 

3) Dividend Payout Ratio (DER)  

Rasio ini untuk mengukur berapa besar bagian laba bersih setelah 

pajak yang dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. 

Dividend payout ratio dapat dihitung sebagai berikut :  

Dividend payout ratio =  Dividend 

            Earning after tax  

 

4) Market to Book Value Ratio ( MBV Ratio)  

Rasio ini untuk mengetahui seberapa besar harga saham yang ada 

di pasar dibandingkan dengan nilai buku sahamnya. Semakin tinggi 

rasio ini maka tinggi pula nilai perusahaan. Market to Book Value 

Ratio dapat dihitung sebagai berikut :  

MBV Ratio = Harga pasar saham  

         Nilai buku saham 

 Dari beberapa teori yang menjelasan bagaimana pengukuran Nilai 

Perusahaan, sebagai pengukuran terbaik sebenarnya akan diukur menurut 

kebutuhan dan kondisi Perusahaan. Persamaan dari pendapat – pendapat 

diatas ialah pengukuran Nilai Perusahaan diukur dengan PER.  Namun 

menurut pendapat – pendapat lain juga sering menyebutkan bahwa 

Pengukuran Nilai Perusahan ialah dengan PBV, Tobin`s Q dan PER.  
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3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan 

a. Terbentuknya nilai perusahaan digambarkan dalam gambar berikut ini 

(Mardiyanto, 2008): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 1 Faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan 

  Gambar di atas, mengungkapkan bahwa ramai atau 

tidaknya pasar sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, peraturan 

pemerintah, dan iklim persaingan (baik domestik maupun asing). 

Kondisi pasar tentu akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara 

internal dan juga tanggapan para investor (pemilik dana). Kinerja 

perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja operasi, pendanaan, 

Faktor Pasar 

 Kondisi Ekonomi 

 Peraturan Pemerintah 

 Persaingan (Domestik dan 

Asing) 

 

Faktor Perusahaan 

 Operasi (Pendapatan dan 

Beban) 

 Keputusan Pendanaan 

 Keputusan Investasi 

 Kebijakan Dividen 

 

Faktor Investor 

 Pendapatan/Tabungan 

 Usia/Gaya Hidup 

 Tingkat Bunga 

Preferensi 

 Risiko 

 

Arus Kas Bersih Tingkat Imbal Hasil 

Nilai Perusahaan 
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investasi, dan kebijakan dividen yang menentukan besarnya arus kas 

yang dihasilkan. Di sisi lain, keputusan investor untuk menanamkan 

dananya di sektor riil atau sektor finansial ditentukan oleh dana yang 

dimiliki (pendapatan/tabungan), usia, tingkat bunga, dan referensi 

terhadap risiko yang menentukan besarnya imbal hasil yang diminta 

oleh investor. Interaksi dari kondisi pasar, kinerja internal perusahaan, 

dan perilaku investor pada akhirnya menentukan nilai suatu 

perusahaan, yang akan tercermin dari harga saham perusahaan yang 

bersangkutan di pasar modal. 

b. Menurut Morenly dan Victoria (2015) Faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan adalah sebagai berikut: 

1) Struktur Modal 

2) Profitabilitas 

3) Resiko Perusahaan 

c. Menurut Switli, Sri dan Decky (2016) Faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan adalah sebagai berikut: 

1) Return On Asset 

2) Return On Equity 

3) Risiko Perusahaan 

4) Loan to Deposit Ratio 

5) Non Performing Loan 

 Perusahaan biasanya lebih menekankan pada peningkatan nilai 

perusahaan daripada peningkatan laba. Perbedaan antara 
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memaksimalkan nilai (value) perusahaan dengan memaksimalkan laba 

(profit) perusahaan (Kasmir, 2008:196) yaitu:  

a. Maksimalisasi nilai perusahaan memperhitungkan tingkat risiko dan 

arus pendapatan, sedangkan maksimalisasi laba tidak.  

b. Untuk memaksimalkan nilai perusahaan kita harus memperhitungkan 

arus laba jangka panjang dan nilai waktu daripada uang, hanya saja 

maksimalisasi laba dalam jangka panjang merugikan perusahaan.  

c. Maksimalisasi nilai menghindari masalah perbedaan kualitas pada 

arus dana, angka laba lebih bervariasi yang bergantung kepada 

kebiasaan akuntansi yang digunakan dan mengutamakan pada arus kas 

atau dana bukan tergantung pada bentuk pengukuran laba.  

C. Profitabilitas  

1. Pengertian Profitabilitas 

 Profitabilitas adalah salah satu faktor yang mempengaruhi Nilai 

Perusahaan (Lifessy, 2011). Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

memperoleh laba, semakin besar tingkat keuntungan atau laba, semakin 

baik pula manajemen dalam mengelola perusahaan ( Sutrisno, 2003:222) 

 Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva maupun 

modal sendiri (R. Agus Sartono 2010:122) 

 Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang 

baik, sehingga investor akan merespon sinyal positif tersebut dan nilai 

perusahaan akan meningkat. (Sukojo 2007, dalam Rika, 2010). 
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 Adapun pengertian profitabilitas menurut Harapan (2009:304) 

adalah: “Gambaran perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua 

kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, 

modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain 

sebagainya.” 

 Menurut Kasmir (2008). ROA merupakan rasio yang menunjukkan 

hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan 

sedangkan pengembalian ekuitas atau ROE merupakan rasio untuk 

mengukur laba bersih sesudah pajak dengan laba sendiri. 

 Jadi menurut pemaparan dari beberapa teori diatas,  Profitabilitas 

merupakan kemampuan dari suatu perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan. Semakin tinggi  Profitabilitas mencerminkan bahwa 

semakin baik pula perusahaan dalam mengelola perusahaan.  

2. Pengukuran  Profitabilitas  

a. Secara umum terdapat empat jenis analisis utama yang digunakan 

untuk menilai tingkat profitabilitas yakni terdiri dari (Kasmir, 

2013:199): 

1) Net Profit Margin (NPM)  

 Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur margin laba atas penjualan, rasio ini akan menggambarkan 

penghasilan bersih perusahaan berdasarkan total penjualan. 

𝑁𝑃𝑀 =
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥 (𝐸𝐴𝑇)

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑥 100% 
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2) Return On Assets (ROA)  

 Return On Assets (ROA) merupakan pengukuran kemampuan 

perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan 

dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan, 

semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik keadaan suatu 

perusahaan. 

𝑅𝑂𝐴 =
Laba Sebelum Pajak

Rata − rata Total Aset
x 100% 

 Keunggulan Return On Asset (ROA) menurut Munawir (2010: 

91)yaitu: 

a) Sebagai salah satu kegunaannya yang prinsipiil ialah sifatnya 

yang menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek 

akuntansi yang baik maka managemet dengan menggunakan 

teknik analisa ROI dapat mengukur efisiensi penggunaan modal 

yang bekerja, efisiensi produksi dan efisiensi bagian penjualan. 

b) Apabila perusahaan dapat mempunyai data industri sehingga 

dapat diperoleh ratio industry, maka dengan analisa ROI ini dapat 

dibandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya 

dengan perusahaan lain yang sejenis, sehingga dapat diketahui 

apakah perusahaannya berada di bawah, sama atau di atas rata-

ratanya. Dengan demikian akan dapat diketahui di mana 18 

kelemahannya dan apa yang sudah kuat pada perusahaan tersebut 

dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. 
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c) Analisa ini pun dapat digunakan untuk mengukur efisiensi 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi/bagian, yaitu 

dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian 

yang bersangkutan 

d) Analisa ini juga dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas 

darimasing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Dengan menggunakan product cost systemyang baik, modal dan 

biaya dapat dialokasikan kepada berbagai produk yang dihasilkan 

oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga dengan demikian 

akan dapat dihitung profitabilitas dari masing-masing produk. 

e) ROI/ ROA selain berguna untuk keperluan control, juga berguna 

untuk keperluan perencanaan. Misalnnya ROI dapat digunakan 

sebagai dasar untuk pengambilan keputusan kalau perusahaan 

akan mengadakan expansi. 

Menurut Munawir (2010:92) mengenai kelemahan Return On Asset 

(ROA), sebagai berikut : 

a) Kesukarannya dalam membandingkan rate of return suatu 

perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis mengingat 

bahwa kadang-kadang praktek akuntansi yang digunakan oleh 

masing-masing perusahaan tersebut adalah berbeda-beda. 

Perbedaan metode dalam penilaian berbagai aktiva antara 

perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, perbandingan 

tersebut akan dapat member gambaran yang salah. 
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b) Kelemahan lain dari teknik analisa ini adalah terletak pada adanya 

fluktuasi nilai dari uang (daya belinya). Suatu mesin atau 

perlengkapan tertentu yang dibeli dalam keadaan inflasi nilanya 

berbeda dengan perlengkapan yang dibeli pada waktu tidak ada 

inflasi, dan hal ini akan berpengaruh dalam menghitung 

investment turnover dan profit margin. 

c) Dengan mengguunakan analisa rate of return atau return on 

investment saja tidak akan dapat digunakan untuk megadakan 

perbandingan antara dua perusahaan atau lebih dengan 

mendapatkan kesimpulan yang memuaskan. 

3) Earnings Per Share (EPS) 

 Earning Per Share merupakan rasio yang menggambarkan jumlah 

uang yang akan dihasilkan dari setiap lembar saham biasa yang 

dimiliki investor.Rasioyang rendah berarti manajemen belum berhasil 

untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknyadengan rasio yang 

tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat. 

𝐸𝑃𝑆 =
Laba Saham Biasa

Jumlah Saham Yang Beredar
x 100% 

4) Return On Equity (ROE) 

 Return On Equity merupakan rasio untuk mengukur laba bersih 

sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi 

penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. 

Artinya posisi pemiliki perusahaan semakin kuat, demikian pula 

sebaliknya. 
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ROE =
Laba Bersih

Total Ekuitas Pemegang Saham 
 x100% 

b. Alat Analisis lain yang digunakan untuk mengukur tingkat 

profitabilitas menurut Darsono (2014) adalah : 

1) Common Size Income Statement 

 Common Size Income Statement ialah ukuran umum bahwa tiap – 

tiap unsur dalam perhitungan laba rugi dibagi penjualan. 

Kegunaannya adalah untuk mengetahui perkembangan tiap – tiap 

unsur tersebut dari waktu ke waktu. 

2) Gross Profit Margin, yaitu laba kotor di bagi penjualan 

3) Operating Profit Margin, yaitu laba operasi dibagi penjualan 

4) Net Profit Margin, yaitu laba bersih dibagi penjualan 

5) Return On Assets (ROA), yaitu laba bersih dibagi total aset 

6) Return On Equity (ROE), yaitu laba bersih dibagi ekuitas 

7) Earning Per Share (EPS), yaitu laba bersih dibagi jumlah saham 

beredar 

8) Price Earning Ratio (PER), yaitu harga pasar saham dibagi eps  

 Dalam pengukuran tingkat Profitabilitas terdapat persamaan dalam 

dua pendapat diatas yaitu pengukuran dengan cara ROE, ROA,EPS, 

dan NPM. Dan dalam beberapa penelitian ROA merupakan pengukuran 

terbaik karena berkaitan dengan laba yang diperoleh perusahaan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Rasio ini juga dapat digunakan 

sebagai tolak ukur jika manajemen ingin mengevaluasi seberapa baik 

perusahaan telah memakai dananya, ini ditunjukkan dengan semakin 
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besar tingkat ROA yang diperoleh semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik 

pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset (Munawir, 

2010:89). 

3. Tujuan Profitabilitas   

 Rasio profitabilitas memiliki tujuan tidak hanya bagi pemilik usaha 

atau manajemen saja, tetapi juga pihak di luar perusahaan, terutama pihak-

pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Tujuan 

penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar 

perusahaan (Kasmir, 2008:197), yaitu:  

a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh periode dalam 

satu periode tertentu  

b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang  

c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu  

d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri  

e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan 

baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 

D. Corporate Social Responsibility (CSR) 

1. Pengertian CSR 

 Perusahaan yang menerapan CSR akan direspon positif oleh investor 

sehingga hal ini dapat berdampak pada meningkatnya Nilai Perusahaan. 

Menurut Narver (1971) dalam McWilliams dan Siegel (2000) kondisi 

keuangan tersebut ternyata tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh 
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secara berkelanjutan. Keberlanjutan perusahaan (corporate sustainability) 

hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan 

lingkungan hidup.  

 Pengungkapan (disclosure) didefinisikan berbeda dalam kondisi yang 

berbeda pula. Sebagai salah satu prinsip dalam akuntansi keuangan, istilah 

pengungkapan dikaitkan secara langsung dengan laporan keuangan. Pada 

kenyataannya ternyata pengungkapan juga berhubungan dengan informasi 

lainnya diluar laporan keuangan. Pengungkapan merupakan suatu alat yang 

penting untuk mengurangi asimetri informasi antara manajer dengan pemilik 

perusahaan (Januarti, 2009). 

 Menurut Rika (2010) objek yang menjadi pengungkapan oleh 

perusahaan adalah Corporate Social Responsibility (CSR). 

Pertanggungjawaban sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) 

merupakan mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela 

mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam 

operasinya dan interaksinya dengan stakeholders. Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR) menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

nilai perusahaan karena salah satu dasar pemikiran yang melandasi etika 

bisnis sebuah perusahaan. Semakin banyak perusahaan mengungkapkan 

CSR dalam laporan tahunan, maka semakin baik pula nilai perusahaan di 

mata investor, kreditor maupun masyarakat. 

 Pengungkapan didefenisikan sebagai suatu usaha perusahaan untuk 

menyeimbangkan komitmen-komitmennya terhadap kelompok dan 

individual dalam lingkungan perusahaan (Ebert dan Griffin dalam 
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Saputri, 2011). Jadi, Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

bukan hal yang bersifat sukarela namun sudah menjadi kegiatan yang 

wajib dinyatakan dalam laporan tahunan. Semakin besar perusahaan 

maka semakin diwajibkan perusahaan tersebut untuk mengungkapkan 

kegiatan sosialnya. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

yang dinyatakan dalam laporan tahunan untuk memberikan informasi 

kepada pengguna laporan keuangan tahunan dan kegiatan sosial yang 

dilakukan untuk mengurangi dampak negatif yang dialami perusahaan 

seperti kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial atau kerusakan 

lingkungan. 

2. Manfaat Pelaksanaan CSR 

a. Untung (2008:3) menyatakan bahwa manfaat pelaksanaan CSR bagi 

perusahaan antara lain:  

1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek 

perusahaan.  

2) Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.  

3) Mereduksi risiko bisnis perusahaan  

4) Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.  

5) Membuka peluang pasar yang lebih luas.  

6) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah. 

7) Memperbaiki hubungan dengan stakeholders.  

8) Memperbaiki hubungan dengan regulator.  

9) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.  

10) Peluang mendapatkan penghargaan. 
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b. Menurut Suharto (2010, p.52-53), sedikitnya ada empat manfaat CSR 

terhadap perusahaan. 

1) Brand Differentiation 

 Dalam persaingan pasar kian kompetitif, CSR dapat memberi citra 

perusahaan yang khas, baik, dan etis di mata publik yang akan 

menciptakan customer loyalty. The Body Shop sering dianggap 

sebagai memiliki image unik terkait isu lingkungan. 

2) Human Resources 

 Program CSR dapat membantu dalam perekrutan karyawan baru, 

terutama yang memiliki kualifikasi tinggi. Saat wawancara, calon 

karyawan yang memiliki pendidikan dan pengalaman tinggi sering 

bertanya tentang CSR dan etika bisnis perusahaan, sebelum mereka 

memutuskan menerima tawaran. Bagi staf lama, CSR juga dapat 

meningkatkan persepsi, reputasi, dan motivasi dalam bekerja. 

3) License to Operate 

 Karena telah dianggap memenuhi standar operasi dan kepedulian 

terhadap lingkungan dan masyarakat luas, perusahaan yang 

menjalankan CSR dapat mendorong pemerintah dan publik memberi 

“izin” atau “restu” bisnis. 

4) Risk Management 

 Manajemen risiko merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan. 

Reputasi perusahaan yang dibangun bertahun-tahun dapat runtuh 

dalam sekejap oleh skandal korupsi, kecelakaan karyawan, atau 
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kerusakan lingkungan. BP dengan bendera “Beyond Petroleum”-nya 

pernah disanjung sebagai perusahaan “ramah lingkungan.” Namun, 

pencemaran di teluk Mexico AS telah meruntuhkan image tersebut. 

Membangun budaya “doing the right thing” berguna bagi perusahaan 

dalam mengelola risiko-risiko bisnis. 

 Dari pendapat – pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

Perusahaan yang mempu menerapakan CSR dengan baik akan 

memperoleh berbagai manfaat seperti Perusahaan mendapatkan Nilai 

yang baik di mata Mayarakat, Perusahaan akan lebih dipercaya oleh 

Masyarakar karena telah membantu dan mengatasi masalah sosial 

yang ada. Selain itu perijinan dari Perusahaan akan dipermudah 

karena telah mampu memberikan efek yang baik di lingkungan 

maupun masyarakat luas. Dan tidak hanya mesyarakat yang 

memperoleh kebaikan namun semua elemen termasuk karyawan dan 

stakeholder akan mendapatkan manfaat juga dari pengungkapan CSR 

ini. 

3. Pilar Aktivitas dan Prinsip CSR 

a. Menurut Prince of Wales International Business Forum, ada lima pilar 

aktivitas CSR, yaitu sebagai berikut (Azheri, 2011, p. 28-29): 

1)  Building Human Capital adalah berkaitan dengan internal 

perusahaan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, 

sedangkan secara eksternal perusahaan dituntut melakukan 

pemberdayaan masyarakat. 
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2) Strengthening Economies adalah perusahaan dituntut untuk tidak 

menjadi kaya sendiri, sementara komunitas dilingkungannya 

miskin. Perusahaan harus memberdayakan ekonomi sekitarnya. 

3) Assesing Social Chesion adalah upaya untuk menjaga 

keharmonisan dengan masyarakat sekitarnya agar tidak 

menimbulkan konflik. 

4) Encouraging Good Governance adalah perusahaan dalam 

menjalankan bisnisnya harus mengacu pada Good Corporate 

Governance (GCG). 

5) Protecting The Environment adalah perusahaan harus berupaya 

keras menjaga kelestarian lingkungan. 

b. Crowther David (2008), dalam Hadi (2011) mengurai prinsip-prinsip 

social responsibility menjadi tiga. 

1) Sustainability 

 Sustainability berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam 

melakukan aktivitas (action) tetap memperhitungkan keberlanjutan 

sumber daya di masa depan. Di samping itu, juga memberikan arahan 

bagaimana penggunaan sumber daya sekarang tetap memperhatikan 

dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Dengan 

demikian, sustainability berputar pada keberpihakan dan upaya 

bagaimana society memanfaatkan sumber daya agar tetap 

memperhatikan generasi masa datang. 

2)  Accountability 
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 Prinsip kedua ini merupakan upaya perusahaan terbuka dan 

bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas 

dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan 

dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjabarkan pengaruh 

kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal. 

3) Transparency 

 Prinsip transparency merupakan prinsip penting bagi pihak 

eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas 

perusahaan berikut dampak pada pihak eksternal. 

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

  Sisca Pradnyamita Saridewi (2016), meneliti tentang “  Pengaruh 

Profitabilitas Dan CSR terhadap Nilai Perusahaan”. Penelitian ini bertujuan 

untuk menguji pengaruh profitabilitas dan coporate social responsibility 

(CSR) terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2014. Desain 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif kasual. 

Subjek penelitian ini adalah perusahaan sektor barang konsumsi dan objek 

penelitian ini adalah profitabilitas, CSR, dan Nilai Perusahaan. Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumenter, kemudian dianalisis 

menggunakan analisis regresi berganda. Data dalam penelitian ini telah 

memenuhi syarat uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) 

profitabilitas dan CSR berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan, (2) profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai 
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Perusahaan, (3) CSR berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan.  

 Dea Putri Ayu (2017), meneliti tentang “Pengaruh Profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan dengan CSR sebagai variabel Mediasi pada 

Perusahaan pertambangan”.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis: (1) 

Pengaruh profitabilitas terhadap CSR. (2) Pengaruh profitabilitas dan CSR 

terhadap nilai perusahaan. (3) Pengaruh profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan melalui CSR. Populasi yang diteliti yaitu perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-

2014. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh dan 

diperoleh sampel sebanyak 24 perusahaan dengan jumlah 120 pengamatan. 

Penelitian ini menggunakan metode observasi non partisipan yang diambil 

dari data laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Teknik analisis 

yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian ini 

yaitu: (1) Profitabilitas terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap CSR. 

(2) Profitabilitas dan CSR terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan. (3) Profitabilitas secara signifikan berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan melalui CSR. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

CSR dapat memediasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

Jessika Zarlia (2014), meneliti tentang  “Analisis Pengaruh  CSR 

Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan: Studi Empiris Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2013”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang 
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Corporate Social Responsibility (CSR) dan profitabilitas itu mempengaruhi 

Nilai Perusahaan secara simultan dan parsial. Pemaparan CSR diukur 

berdasarkan Suistainability Reporting Guidelines (SRG) yang diterbitkan oleh 

Global Reporting Initiative (GRI). Profitabilitas diukur dengan Return on 

Aset (ROA). Nilai perusahaan diukur dengan rasio Q Tobin. Penelitian ini 

mengambil 64 perusahaan manufaktur yaitu PT terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 2013 dari metode purposive sampling. Penelitian ini 

menggunakan regresi berganda analisis. Hasilnya menunjukkan bahwa ada 

pengaruh positif dari CSR dan profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan secara 

simultan dan parsial. 

Alan Gregory (2011), meneliti tentang “Corporate Social 

Responsibility and Firm Value:Disaggregating the effects on cash flow, risk 

and growth”. Makalah ini meneliti efek tanggung jawab sosial perusahaan 

(CSR) pada nilai perusahaan dan berusaha untuk mengidentifikasi sumber 

nilai itu, dengan memisahkan efek pada perkiraan profitabilitas, pertumbuhan 

jangka panjang dan biaya modal. Studi ini mengeksplorasi kemungkinan 

risiko (mengurangi) efek CSR dan implikasinya terhadap ukuran kinerja 

keuangan. Untuk dimensi individu dari CSR, secara umum kekuatan dihargai 

positif dan kekhawatiran dihargai negatif, meskipun efeknya tidak universal 

di semua dimensi CSR. Kami menunjukkan bahwa efek penilaian ini 

terutama didorong oleh kinerja CSR yang terkait dengan prospek 

pertumbuhan jangka panjang yang lebih baik, dengan tambahan kontribusi 

kecil yang dibuat oleh biaya modal ekuitas yang lebih rendah. 
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Henri Sarvaes (2013), meneliti tentang ”The Impact of Corporate 

Social Responsibility on Firm Value: The Role of Customer Awareness”. 

Makalah ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) 

dan nilai perusahaan berhubungan positif untuk perusahaan dengan kesadaran 

pelanggan yang tinggi, seperti yang diproksikan oleh pengeluaran iklan. 

Untuk perusahaan dengan kesadaran pelanggan rendah, relasinya negatif atau 

tidak signifikan. Selain itu, kami menemukan bahwa efek kesadaran pada 

nilai-CSR hubungan terbalik untuk perusahaan dengan reputasi sebelumnya 

yang buruk sebagai warga perusahaan. Bukti ini konsisten dengan pandangan 

bahwa kegiatan CSR dapat menambah nilai bagi perusahaan tetapi hanya 

dalam kondisi tertentu. 

Sri Hermuningsih (2013), meneliti tentang “ Profitability, Growth 

Opportunity, Capital Structure and The Firm Value”. Makalah ini menguji 

pengaruh profitabilitas, peluang pertumbuhan, dan struktur modal pada Nilai 

Perusahaan. Kami menerapkan Structural Equation Model (SEM) pada 150 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pertukaran selama 2006 

hingga 2010. Hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas, peluang 

pertumbuhan dan struktur modal secara positif dan signifikan mempengaruhi 

Nilai Perusahaan. Kedua, struktur modal mengintervensi efeknya 

profitabilitas pertumbuhan berdasarkan nilai perusahaan, tetapi tidak untuk 

profitabilitas. 

Mukhtaruddin (2014), meneliti tentang “ Good Corporate 

Governance Mechanism, Corporate Social Responsibility Disclosure on Firm 
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Value : Empirical Study on Listed Company in Indonesia Stock Exchange”. 

Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi pengaruh mekanisme seperti 

tata kelola perusahaan yang baik (dewan komisaris, independen dewan 

komisaris, pemilik institusional, pemilik manajerial, dan komite audit) dan 

pengungkapan CSR terhadap Nilai Perusahaan. Populasi dari penelitian ini 

adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2010-2011, yang mengekspos dan melaporkan kegiatan CSR mereka. Sampel 

terdiri dari 33 perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. 

Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dan statistik. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris, dewan komisaris 

independen, pemilik institusional, pemilik manajerial, dan komite audit, dan 

pengungkapan CSR memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan sedangkan kepemilikan manajerial memiliki nilai positif dan 

pengaruh signifikan, dan dewan komisaris independen memiliki pengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian ini 

memiliki batasan karena sampelnya terdiri dari 33 perusahaan dan periode 

waktu hanya mencakup 2 tahun. 

Martin Surya Mulyadi (2012), meneliti tentang “ Impact of 

Corporate Social Responsibility toward Firm Value and Profitability”. 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah kontribusi bisnis untuk 

pembangunan berkelanjutan, bahwa perilaku perusahaan tidak hanya 

diperlukan untuk memastikan kembali kepada pemegang saham tetapi juga 

kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Untuk memiliki bisnis jangka 
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panjang, perusahaan perlu memperhatikan 3P (laba, orang dan planet). 

Penerapan CSR diperlakukan sebagai investasi, karena ada banyak manfaat 

dari CSR. Di Indonesia, CSR saat ini adalah kewajiban hanya untuk korporasi 

dalam bisnis yang berhubungan dengan sumber daya alam. Makalah kami 

menguji 30 perusahaan Indonesia terdaftar yang terpilih (bukan dalam bisnis 

sumber daya alam) untuk menguji hubungan antara CSR dengan nilai 

perusahaan dan profitabilitas. Berdasarkan penelitian kami, menggunakan 

model regresi linier berganda dan penggunaan GRI sebagai pengukuran 

aktivitas CSR kami menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

antara CSR dan nilai perusahaan (diukur dengan Tobin Q). Kami juga 

menemukan bukti yang sama untuk hubungan antara CSR dan profitabilitas 

(ROA, ROE dan NPM).  

F. Kerangka Pemikiran 

 Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan : 

PENGARUH PROFITABILITAS DAN PENGUNGKAPAN 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013 – 2017. 

Variabel Independen    Variabel Dependen 

 

 

 

Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran 

Profitabilitas 
Nilai Perusahaan  

Pengungkapan

CSR 
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 Profitabilitas sangatlah penting untuk perusahaan dalam rangka 

mempertahankan kelangsungan usahanya dalam jangka panjang, hal ini 

dikarenakan profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan mempunyai 

prospek yang bagus dimasa yang akan datang atau tidak. Tingginya 

profitabilitas perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan dan itu 

tergantung dari bagaimana persepsi investor terhadap peningkatan 

profitabilitas perusahaan. Profitabilitas merupakan indikator yang sering 

digunakan investor untuk melihat nilai dari sebuah perusahaan. 

 CSR diterapkan untuk memberikan tanggung jawab suatu perusahaan 

terhadap sekitarnya. Baik itu untuk kepentingan pemegang saham, pekerja 

maupun masyarakat luas yang ada. CSR diharapkan mampu membangun 

hubungan yang baik antara perusahaan dan lingkungan sekitar lewat 

kepedulian sosial, ekonomi maupun masalah lingkungan yang sedang terjadi. 

Sehingga perusahaan mendapatkan tempat dihati masyarakat serta mampu 

menciptakan nilai sosial yang baik dengan memberikan sedikit keuntungan 

demi kepentingan masyarakat. Dengan demikian Nilai suatu Perusahaan akan 

naik karena mendapatkan kepercayaan dari para stakeholder  dan juga dari 

masyarakat luas.  

G. Pengembangan Hipotesis 

 Hipotesis adalah pernyataan mengenai sesuatu hal yang harus diuji 

kebenarannya (Subagyo dan Djarwanto, 2011:159). Kerangka pemikiran 

teoritis diatas menunjukkan bahwa adanya pengaruh profitabilitas dan 

pengungkapan CSR terhadap Nilai Perusahaan. Berdasarkan kerangka 
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pemikiran teoritis yang dikembangkan dan berdasarkan penelitian Zarlia, 

Jessika pada penelitiannya “ Analisis Pengaruh CSR dan Profitabilitas 

terhadap Nilai Perusahaan pada tahun 2013, maka hipotesis yang 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah : 

H1 : Profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai  

 Perusahaan pada Perusahaan Food and Beverages  yang terdaftar 

 di BEI   tahun 2013 – 2017. 

H2 : Pengungkapan CSR berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai  

  Perusahaan  pada Perusahaan Food and Beverages  yang terdaftar 

 di BEI tahun 2013 – 2017. 

H3 : Profitabilitas dan pengungkapan CSR  bersama – sama  

 berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan  pada  

 Perusahaan Food and Beverages  yang terdaftar di BEI tahun 2013 

 – 2017. 

H4 : Profitabilitas yang paling dominan berpengaruh terhadap Nilai   

 Perusahaan Food and Beverages  yang terdaftar di BEI tahun  

   2013 – 2017. 

 

 

 


	BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA
	A. Landasan Teori
	B. Nilai Perusahaan
	C. Profitabilitas
	D. Corporate Social Responsibility (CSR)
	E. Tinjauan Penelitian Terdahulu
	F. Kerangka Pemikiran
	G. Pengembangan Hipotesis


