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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Persaingan dalam dunia bisnis di indonesia semakin sengit. Untuk 

memenangkan persaingan dunia bisnis manusia saling memperbaiki kualitas 

dan meningkatkan kompetensi dirinya. Sedangkan perusahaan saling berusaha 

untuk meningkatkan nilai perusahaannya supaya dipandang bagus oleh calon 

investor.  Nilai perusahaan menurut Sartono (2008) calon investor bersedia 

membayar harga yang diminta untuk memiliki perusahaan tersebut. Nilai 

perusahaan dapat mencerminkan suatu aset yang dimiliki perusahaan tersebut 

salah satunya adalah saham. Saham adalah salah satu surat berharga yang 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal. Tinggi rendahnya 

harga saham dapat mencerminkan nilai suatu perusahaan tersebut. Bagi 

perusahaan yang menerbitkan saham di bursa efek suatu negara, nilai saham 

yang beredar mencerminkan nilai perusahaan tersebut. Perusahaan saling 

berusaha untuk memaksimalkan nilai sahamnya untuk meningkatkan nilai 

perusahaan. 

Salah satu tujuan  perusahaan yakni meningkatkan nilai perusahaan. Tetapi 

di dalam proses tujuan tersebut ada konflik antara pemilik perusahaan dengan 

kreditur sebagai penyedia dana. Jika manajer perusahaan dapat 

meningkatkanperforma perusahaan, maka nilai perusahaan akan meningkat 
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sedangkan utang perusahaan dalam bentuk obligasi sama sekali tidak 

terpengaruh.  

Berdasarkan pernyataan itulah, tujuan manajer perusahaan dalam bentuk 

meningkatkan nilai saham perusahaan.Tujuan perusahaan untuk meningkatkan 

nilai saham perusahaan tidak berarti manajer mengorbankan para pemegang 

obligasi. 

Pada era globalisasi, perusahaan tidak bisa dihadapkan pada tanggung 

jawab yang bergantung pada single bottom line,yang fokus hanya kondisi 

keuangan perusahaan. Tanggung jawab perusahaan harus bergantung pada 

triple bottom line yakni tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga mampu 

memberikan kontribusi pada masyarakat serta ikut berpatisipasi dalam 

melestarikan lingkungan hidup(alam) sehingga terjadi keseimbangan dalam 

ekonomi,sosial dan lingkungan. Karena jika perusahaan hanya tergantung pada 

kondisi keuangan maka hal ini tidak akan berkelanjutan.  

Terdapat beberapa contoh kasus terkait permasalahan yang terkait dengan 

lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan karena kurang memperhatikan 

lingkungan dan sosial sekitar. Sebagai contoh, PT.Freeport Indonesia yang 

merupakan perusahaan tambang terbesar di indonesia yang berloksai di papua 

yang sampai saat ini terdapat konflik terkait lingkungan dan sosialnya seperti 

pembuangan limbah, pelanggaran tanah adat hingga kesenjangan sosial yang 

terjadi antara warga sekitar dengan pekerja disana.(Wibisono 2007). Kasus 

kelalain operasional PT Newmon Minahasia Raya (NMR) yang pembuangan 
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limbah produksinya ke dasar laut buyat yang menyebabkan pencemaran 

lingkungan yang mengakibatkan menurunnya penghasilan nelayan setempat 

dan kerugian matteril maupun imateriil yang besar (Leimona,Fauzi : 2008). Jika 

dilihat dari beberapa kasus yang terjadi pengelolaan sosial dan lingkungan 

untuk saat ini menjadi hal yang penting di dalam perusahaan. 

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Sosial Responsibility 

(CSR) merupakan aspek yang penting bagi perusahaan. CSR saat ini bukan lagi 

bersifat sukarela yang dilakukan oleh perusahaan melainkan sebagai kewajiban 

yang harus dilakukan bagi perusahaan.Hal ini diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang disahkan 

pada 20 Juli 2007. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan: 

1. Perseroan yang melakukan kegiatan ekonomi di lingkungan yang terdapat  

atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan (TJSL). 2. TJSL merupakan kewajiban perseroan yang 

biaya pelaksanaan ditanggung oleh perseroan dan dilakukan dengan ketentuan 

yang sudah ditetapkan. 3. Perseroan yang tidak melakukan TJSL akan diberi 

sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(www.hukumonline.com). Dengan adanya peraturan, perusahaan tidak bisa 

menghindar dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada 

masyarakat. 

Sanksi pidana mengenai pelanggaran CSR pun terdapat di dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup 

(UUPLH) Pasal 41 ayat (1) yang berisi: Barangsiapa yang melanggar hukum 

http://www.hukumonline.com/
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yang sudah direncanakan yang mengakibatkan lingkungan hidup tercemar atau 

rusak, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda 

paling banyak lima ratus juta rupiah. Selanjutnya, Pasal 42 ayat (1) yang berisi: 

Barang siapa yang melanggar hukum karena kelalaiannya yang mengakibatkan 

tercemarnya atau rusaknya lingkungan hidup diancam dengan pidana penjara 

paling lama tiga tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah. 

Corporate Sosial Responsibility (CSR) dipandang oleh perusahaan sebagai 

salah satu faktor yang dapat menaikkan nilai perusahan dan menaikkan tingkat 

penjualan. Untuk melakukan pengungkapan CSR perusahaan akan 

mengeluarkan biaya yang akan menjadi beban yang menaikan harga jual produk 

atau mengurangi keuntungan. Tetapi dengan perusahaan melakukan 

pengungkapan CSR maka akan berdampak dengan nama perusahaan akan 

semakin membaik dan juga dikenal oleh masyarakat. Seiring waktu masyarakat 

akan semakin loyal membeli produk perusahan, sehingga berdampak pada 

meningkatnya penjualan perusahaan, dan dapat meningkatkan nilai perusahaan 

tersebut. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arik Novia (2013) dan juga 

Kusumadilaga (2010) juga menghasilkan bahwa pengungkapan CSR 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh  Cecelia dkk (2015), Agustine (2014), Maspupah (2014) 

menghasilkan CSR tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Perusahaan dalam menghadapi era globalisasi menggunakan triple bottom 

line yakni perusahaan tidak hanya fokus mencari keuntungan saja melainkan 

juga fokus untuk mensejahterakan masyarakt sekitar dan juga melestarikan 
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lingkungan. Perusahaan melakukan kegiatan CSR untuk memenuhi konsep 

triple bottom line dan juga kewajiban perusahaan terhadap stakeholder. Dengan 

melakukan pengunngkapan Corporate Sosial Responsibility nama perusahaan 

akan semakin dikenal oleh masyarakat sehingga produk yang dijual oleh 

perusahaan semakin meningkat penjualannya. Jika perusahaan mampu 

meningkatkan penjualannya maka nilai perusahaan akan meningkat dalan 

bentuk meningkatnya nilai saham perusahaan. 

Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi besar 

kecilnya nilai perusahaan itu sendiri. Profit adalah nilai bersih dari tingkat 

keuntungan perusahaan yang didapat dari operasinya. Sedangkan profitabilitas 

adalah rasio dari kefektifitas manajemen dari hasil pengembalian yang 

didapatkan dari hasil investasi dan penjualan.  Perusahaan yang memiliki 

tingkat profitabilitas baik maka stakeholder akan melihat seberapa besar laba 

yang dihasilkan dari aktivitas penjualan dan investasi perusahaan. Jadi jika 

profitabilitas perusahaan baik maka secara teoritis nilai perusahaan akan 

meningkat. 

Rasio yang digunakan dalam mengukur profitabilitas yakni Return On Asset 

(ROA).Alasan menggunakan rasio tersebut karena rasio tersebut biasa 

memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan tersebut dalam 

mengelola bisnisnya dan juga bisa memberikan informasi yang berguna bagi 

investor,kreditor maupun pengguna informasi lainnya dalam menginvestasikan 

dananya.Dalam kedua rasio tersebut juga dapat diketahui keefektivitas 
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perusahaan dalam mengelola baik itu modal perusahaan maupun aset yang 

dimiliki perusahaan. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi besar kecilnya nilai perusahaan yakni 

ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah sesuatu yang dapat menilai besar 

kecilnya aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Menurut Sujoko dan 

Soebiantoro (2007) ukuran perusahaan yang bernilai besar menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki aset yang besar dan mengalami perkembangan 

yang menjajikan sehingga menarik minta investor atau kreditur untuk menaruh 

dananya didalam perusahaan tersebut. Perusahaan yang diinvestasikan dananya 

oleh investor maupun kreditur akan menggunakan dananya untuk modal atau 

menambah aset sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam 

menghadapi krisis ekonomi perusahaan yang berukuran besar biasanya mampu 

berdiri kokoh, meskipun ada peluang mengalami kebangkrutan perusahaan 

tersebut tetap diminati oleh investor karena investor lebih menyukai perusahaan 

yang berukuran besar daripada perusahaan kecil. 

Banyak peneliti yang melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

dapat memengaruhi nilai perusahaaan, ada beberapa peneliti yang 

mengungkapkan bahwa pengungkapan Corporate Sosial Responsibility 

memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan (Arik Novia 2013, Kusumadilaga 

2010), sedangkan ada beberapa peniliti yang mengungkapkan bahwa 

pengungkapan Corporate Sosial Responsibility tidak memiliki pengaruh 

terhadap nilai perusahaan (Cecelia dkk 2015, Agustine 2014, Maspupah 2014). 

Penelitian lainnya (Arik Novia 2013, Cecelia dkk 2015, Hardiyanti dan 
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Mohammad Kholiq 2012) mengungkapkan bahwa profitabilitas memiliki 

pengaruh terhadap nilai perusahaan. Karena dengan meningkatnya performa 

perusahaan akan meningkatkan rasio ROA yang memiliki dampak 

meningkatnya nilai perusahaaan.Menurut Cecilia dkk (2015) ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan, sedangkan Hardiyanti dan 

Mohammad Kholiq (2012) ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan Maspupah (2014) ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

Karena ketidakkonsisten  hasil penelitian sebelumnya peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pengungkapan 

Corporate Sosial Responsibility,Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Tambang di 

Bursa Efek Indonesia)”. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Cecilia dkk 

(2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sampel 

penelitian yang berbeda dimana penelitian ini menggunakan perusahaan 

tambang  yang terdaftar di bursa efek indonesia. Selain itu juga periode yang 

digunakan juga berbeda yakni tahun 2013-2015. Kemudian peneliti juga 

menggunakan standar GRI G-4 (Global Reporting Initiative ) dalam mengukur 

pengungkapan corporate sosial responsibility disclosures di dalam penelitian ini 

karena GRI G-4 merupakaan pedoman untuk melakukan sosial responsibility 

yang berlaku untuk semua jenis organisasi yang bersifat nasional maupun 
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internasional. Sedangkan dalam perhitungan ukuran perusahaan peneliti 

menggunakan total penjualan. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka identifikasi masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah pengungkapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) 

berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan? 

2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan? 

3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang: 

1. Pengaruh Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) 

terhadap Nilai Perusahaan 

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

3. Pengatruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan berguna dan dapat memberikan 

manfaat dalam bidang teoritis maupun bidang praktis, yaitu : 
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1. Bidang Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

menambah wawasan dan pengetahuan mengenai nilai 

perusahaan.Selain itu hasil penelitian dapat digunakan sebagai refrensi 

sebagai bahan penelitian selanjutnya mengenai nilai perusahaan. 

 

 

2. Bidang Praktis 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi perusahaan khususnya perusahaan manufaktur dalam menetapkan 

kebijakan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu bagi para 

investor dan kreditor yang akan menanamkan dananya untuk berhati-

hati dalam mengambil keputusan.
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