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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis dan Penurunan Hipotesis 

1. Signalling Teori (Signalling Theory) 

Dalam era globalisasi informasi merupakan unsur penting dalam berbagai 

hal. Informasi juga berguna bagi investor, pelaku bisnis dan pengguna informasi 

karena menyajikan catatan, keterangan, atau tulisan-tulisan yang berisi 

gambaran masa lampau, saat ini dan masa depan yang berguna bagi siklus suatu 

perusahaan. Informasi yang akurat, lengkap, relevan dan tepat waktu dapat 

digunakan oleh investor untuk pengambilan keputusan untuk menaruh dananya 

di pasar modal sebagai investasi. Informasi yang disajikan dalam bentuk 

pengumuman bisa memberikan pertanda yang baik maupun pertanda buruk bagi 

investor dalam keputusan investasinya di pasar modal. Jika pengumuman itu 

memberikan pertanda yang baik, maka akan memberikan reaksi baik pada pasar 

modal yang ditunjukkan pada perubahan volume perdagangan(Jogiyanto,2000) 

Jika pengumuman  informasi itu memberikan pertanda baik bagi investor 

maka perusahaan memiliki prospek cerah di masa yang akan datang sehingga 

investor akan menanamkan dananya ke perusahaan dengan membeli saham 

perusahaan yang dijual belikan di pasar modal. Dengan demikian dalam 

efisiensi pasar dapat dilihat hubungan yang baik dan saling menguntungkan 



11 
 

antara publikasi informasi baik laporan keuangan, kondisi keuangan ataupun 

sosial, politik, dan lingkungan terhadap volume perdagangan saham.  

2. Teori Pemangku Kepentingan 

Dalam teori stakeholder perusahaan tidak hanya mementingkan dirinya 

sendiri tetapi juga mementingkan para stakeholdernya. Dalam melakukan 

kewajiban  memenuhi keinginan para stakeholder, perusahaan melakukan 

investasi di dalam lingkungan. Teori stakeholder berhubungan dengan konsep 

tanggung jawab sosial yang diartikan kelangsungan hidup perusahaan 

ditentukan oleh para stakeholdernya. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya 

sebatas untuk memaksimalkan laba dan kepentingan pemegang saham, namun 

juga mementingkan masyarakat, lingkungan,pemasok dan pelanggan untuk 

kebaikan perusahaan itu sendiri. 

Teori ini menjelaskan bahwa pentingnya memuaskan keinginan 

stakeholder. Dalam hal ini perusahaan secara sukarela memberikan informasi 

mengenai aktivitas kinerja lingkungan dan sosial mereka melebihi permintaan 

wajibnya, untuk memenuhi keinginan para stakeholder. Salah satu bentuk 

pengungkapan sukarela yaitu publikasi CSR. Melalui CSR masyarakat, investor 

dan kreditor dapat mengetahui secara lengkap aktivitas perusahaan yang 

berhubungan dengan lingkungan dan sosial. 
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3. Teori Legitimasi 

Teori legitimasi menekankan interaksi antara perusahaan dengan 

masyarakat. Menurut Dowling dan Pfeffer dalam Ghozali dan Chariri (2007), 

legistimasi penting bagi perusahaan karena ada batasan – batasan dalam nilai 

sosial masyarakat, dan jika batasan itu dilewati perusahaan dapat belajar apa 

dampak dari lewatnya batasan tersebut terhadap perusahaan. Menurut Ghozali 

dan Chariri (2007) hal yang mendasari adanya teori legitimasi yakni adanya 

kepentingan perusahaan terhadap sumber ekonomi yang dimiliki oleh 

masyarakat sehingga masyarakat dan perusahaan membuat sebuah kontrak. 

Legitimasi dapat diperoleh perusahaan jika sudah mencapai kesepakatan 

dengan masyarakat dan masyarakat tidak dirugikan dengan kontrak tersebut. 

Teori legitimasi dapat menjadi landasan perusahaan untuk memperhatikan 

apa yang diinginkan masyarakat dan juga menyelaraskan nilai-nilai yang 

dimiliki oleh perusahaan dengan norma-norma yang dimiliki oleh masyarakat 

sehingga tidak terjadi keributan antara masyarakat dengan perusahaan dan 

perusahaan dapat menjalankan aktivitas ekonominya. 

4. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan nilai pasar. Karena nilai perusahaan dapat 

memberikan keuntungan bagi para pemegang saham jika nilai saham 

perusahaan semakin meningkat. Semakin tinggi nilai saham maka semakin 

tinggi pula keuntungan yang diperoleh para pemegang saham. Selain itu 

semakin tinggi nilai saham maka tingkat kepercayaan para pemgeng saham 
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kepada perusahaan semakin tinggi dan menunjukkan prospek di masa yang 

akan datang cerah serta aset yang dimiliki oleh perusahaan akan bertambah. 

Menurut Sujoko dan Soebientoro (2007) nilai perusahaan merupakan 

penilaian investor dalam tingkat kesuksesan perusahaaan dalam kegiatan 

ekonomisnya yang dituangkan dalam nilai saham yang ditawarkan. Sedangkan 

menurut Samuel (2000) dalam Nurlela dan Islahudin (2008)  bahwa nilai 

perusahaan merupakan konsep penting bagi investor, karena merupakan 

indikator bagi pasar dalam menilai perusahaan secara keseluruhan. 

Investor dalam menilai suatu perusahaan terdapat beberapa unsur seperti 

unsur asuransi, perkiraan, proyeksi dan juga judgment. Menurut Suharli (2006) 

dalam penilaian dasar ada beberapa konsep yakni : dalam menentukan nilai 

suatu waktu atau periode tertentu sangat penting, nilai harus ditentukan secara 

adil,serta kelompok tertentu tidak dapat mempengaruhi suatu penilaian. Dalam 

menilai suatu perusahaan banyak cara dan teknik, beberapa teknik yang dapat 

digunakan yakni : a. pendekatan laba antara metode rasio tingkat, dan metode 

kapitalisasi proyeksi laba, b. menggunakan metode diskonto arus kas untuk 

pendekatan arus kas, c. menggunakan metode pertumbuhan dividen untuk 

mengetahui tingkat divien yang diperoleh, d. menggunakan metode penilaian 

aktiva, e. pendekatan harga saham , f. pendekatan economic value aded.  

Suatu perusahaan dapat dikatakan memiliki nilai yang baik jika kinerja 

perusahaan juga baik. Nilai perusahan dapat tercemin dari nilai sahamnya. Jika 

nilai saham tinggi maka nilai perusahaan tersebut tinggi begitupun berlaku 
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sebaliknya. Menurut Gapensi dalam Wahidahwati (2002) Tujuan utama 

perusahaan adalah meningkatkan kekayaan pemiliki atau para pemegang saham 

dengan cara meningkatkan nilai perusahaan. 

 

5. Corporate Social Responsibility (CSR) 

CSR yakni suatu aktivitas yang dilakukakan oleh perusahaan untuk 

meningkatkan ekonomi perusahaan sekaligus meningkatan kualitas hidup 

karyawan dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta ikut menjaga 

melestarikan lingkungan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada para 

stakeholder. Elkington (1997) mempelopori konsep triple bottom 

line(people,profit,planet) yang artinya bahwa perusahaan tidak hanya fokus 

mencari keuntungan tetapi juga ikut mensejahterakan masyarakat sekitar dan 

juga melestarikan lingkungan sehingga terjadi keseimbangan dalam kegiatan 

sosial, ekonomi dan lingkungan. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan 

bahwa CSR berkaitan erat dengan masalah etika,hukum dan tanggung jawab 

sosial. 

Menurut The World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD), Corporate Sosial Responsibililty atau tanggung jawab sosial adalah 

sebagai bentuk pertanggung jawaban perusahaan  untuk memberikan 

sumbangan bagi pembangunan ekonomi masyarakat yang terus – menerus 

melalui kerjasama antara masyarakat sekitar, para karyawan,komunitas 
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setempat untuk meningkatkan taraf hidup mereka dengan kegiatan yang 

berguna bagi perusahaan maupun untuk pembangunan ekonomi masyarakat. 

Pertanggungjawaban sosial perusahaan dilaporkan dalam laporan tahunan 

perusahaan yang dimana berada di Sustainability Reporting. Sustainability 

Reporting adalah suatu informasi yang berisi pengungkapan mengenai 

kebijakan ekonomi, sosial dan lingkungan, pengaruh dan kinerja organisasi 

yang bertujuan untuk pembangunan bagi para stakeholder maupun masyarakat 

dan lingkungan sekitar. Menurut ACCA (2004) dalam Anggraini (2006) 

Sustainability Reporting berisi laporan mengenai informasi tentang kinerja 

operasi yang dipengaruhi oleh ekonomi, lingkungan dan sosial sekitar.  

Menurut Yusuf Wibisono (2007) perusahaan akan mendapatkan 10 

keuntungan jika melakukan program Corporate Sosial Responsibility, yaitu : 

1. Menaikkan nama dan reputasi baik perusahaan 

Nama dan reputasi perusahaan akan semakin baik karena perusahaan 

telah melakukan kegiatan yang positif dalam bentuk program Corporate 

Social Responsibility. 

2. Mendapatkan ijin untuk beroperasi dari masyarakat 

Dengan melakukan program CSR masyarakat akan mendapatkan 

keutungan dari program tersebut. Sebagai jasa timbal balik masyarakat 

mengijinkan perusahaan untuk beroperasi di lingkungannya. 
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3. Mengurangi resiko bisnis perusahaan 

Perusahaan yang mempunyai hubungan yang buruk dengan stakeholder 

sebaiknya melakukan program CSR karena dengan program CSR akan 

memperbaiki hubungan dengan stakeholder sehinnga mengurangi 

resiko bisnis yang dapat terjadi ketika hubungan dengan stakeholder 

memburuk. 

4. Memperluas akses menuju sumber daya 

Perusahaan yang memiliki rekam jejak yang baik dalam mengelola 

program CSR merupakan suatu keuntungan bagi perusahaan karena 

dapat memberikan akses sumber daya yang dibutuhkan, 

5. Memperlancar akses menuju market 

Program CSR dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan 

pelanggan baru, memperluas pangsa pasar perusahaan dan juga 

memupuk loyalitas kepada konsumen. 

6. Mereduksi biaya 

Perusahaan dapat menghemat biaya dengan melakukan CSR 

7. Memperbaiki hubungan dengan Stakeholder 

Dengan melakukan CSR stakeholder semakin bertambah 

kepercayaannya kepada perusahaan dalam mengelola bisnisnya. 

8. Memperbaiki hubungan dengan Regulator 

Dengan melakukan CSR perusahaan dapat mempererat hubungan 

dengan masyarakat dan juga pemerintah 
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9. Meningkatkan produktivitas karyawan 

Image perusahaan yang baik dimata stakeholder dan masyarakat serta 

memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat dan lingkungan 

membuat bangga karyawan sehingga karyawan semangat dalam 

bekerja. 

10. Peluang mendapatkan penghargaan 

Pada jaman ini banyaknya penghargaan yang diberikan kepada 

perusahaan yang melakukan CSR membuat kans bagi perusahaan untuk 

mendapatkan penghargaan. 

Pengungkapan secara sukarela atas kegiatan CSR dapat memberikan 

pertanda yang baik bagi investor dan para stakeholder bahwa perusahaan telah 

menjalankan kegiatan CSR, serta nama perusahaan lebih dikenal masyarakat 

dapat meningkatkan penjualan dari produk yang ditawarkan oleh perusahaan. 

Sehingga nilai pasar perusahaan dalam posisi yang bagus bagi investor dan 

stakeholder. 

6. Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) 

Hendriksen, Eldon dan Widjajant(1991:203) Mengungkapkan bahwa 

pengungkapan (disclosure) sebagai pemberitahuan semjulah informasi yang 

dibutuhkan untuk mengoptimalkan aktivitas pasar modal yang efisien. Adapun 

jenis pengungkapan yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan 

informasi kepada stakeholder berupa:  
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a. Pengungkapan Wajib 

Pengungapan ini merupakan pengungkapan informasi yang wajib dilakukan 

oleh perusahan karena sudah diatur dalam peraturan yang beralaku dimana 

peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah. Jika perusahaan tidak mematuhinya 

maka perusahaan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

b. Pengungkapan Sukarela 

Pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan  secara 

sukarela tanpa paksaan dari siapapun dan tanpa diharuskan oleh peraturan yang 

berlaku. 

Menurut Darwin (2004) dalam Anggarini (2006) CSR terbagi menjadi 3 

kategori yaitu kinerja ekonomi, kinerja sosial dan kinerja lingkungan. 

Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pelaporan CSR berdasarkan  

standar GRI G-4. GRI G-4 menyediakan rerangka kerja yang relevan secara 

global untuk mendukung pendekatan yang terstandardisasi dalam pelaporan, 

yang mendorong tingkat transparansi dan konsistensi yang diperlukan untuk 

membuat informasi yang disampaikan menjadi berguna dan dapat dipercaya 

oleh pasar dan masyarakat. Fitur yang ada di GRI-G4 menjadikan pedoman ini 

lebih mudah digunakan, baik bagi pelapor yang berpengalaman dan bagi 

mereka yang baru dalam pelaporan keberlanjutan dari sektor apapun dan 

didukung oleh bahan-bahan dan layanan GRI lainnya. (Sumber : 

www.globalreporting.org). 
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Jenis pendekatan pengukuran GRI-G4 melalui isi laporan tahunan dengan 

aspek-aspek penilaian tanggungjawab sosial yang dikeluarkan oleh GRI 

(Global Reporting Initiative).Standar GRI dipilih karena lebih memfokuskan 

pada standar pengungkapan berbagai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan 

perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, dan pemanfaatan 

sustainability reporting. Dalam standar GRI-G4 (2013) indikator kinerja dibagi 

menjadi 3 komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial mencakup 

praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, 

masyarakat, tanggung jawab atas produk dengan total kinerja indikator 

mencapai 91 indikator. 

7. Profitabilitas 

Gambaran dari kinerja perusahaan disebut profitabilitas. Profitabilitas juga 

digunakan oleh investor untuk melihat suatu perusahaan alat evaluasi untuk 

menentukan tinggi rendahnya nilai suatu perusahaan. Manajemen perusahaan 

berusaha keras agar perusahaan yang dikelolanya bisa menghasilkan 

profitabilitas yang tinggi. Ada beberapa rasio yang bisa menghitung seberapa 

besar profitabilitas antara lain : 

ROA (Return On Asset) merupakan rasio profitabilitas perusahaan yang 

penting bagi suatu perusahaan. Investor menggunakan rasio ROA untk melihat 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dengan mengelola aset yang dimiliki 

oleh perusahaaan. Semakin tinggi ROA menunjukkan perusahaan mampu 

menghasilkan laba dari mengelola asetnya sendiri.  
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Jika ROA tinggi maka laba yang diperoleh dari hasil mengelola aset juga 

tinggi dan juga total aset yang dipunyai oleh perusahaan juga tinggi. Sehingga 

nilai saham yang dimiliki oleh perusahaan juga akan meningkat. Jika nilai 

saham perusahaan meningkat maka investor akan mendapatkan keuntungan. 

8. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan suatu penilaian yang diggunakan untuk 

menunjukkan suatu indikator yang suatu perusahaan dimana terdepat beberapa 

pengukuran yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan 

seperti jumlah aktiva yang dimiliki, nilai saham perusahaan tersebut, karyawan 

yang jumlahnya banyak,  dan penjualan perusahaan yang mampu diraih. Ukuran 

perusahaan dibagi menjadi 3 yakni perusahaan berukuran besar, perusahaan 

berukuran sedang dan perusahaan berukuran kecil. 

Perusahaan yang memiliki total penjualan yang tinggi maka perusahaan 

tersebut dengan perusahaan besar. Perusahaan besar akan mendapat perhatian 

yang tinggi dari investor, kreditor maupun pemakai informasi lainnya jika 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahan kecil yakni perusahaan yang 

memiliki total penjualan yang kecil. Jika perusahaan memiliki total penjualan 

yang tinggi maka perusahaan mampu mengelola asetnya untuk mendapatkan 

laba yang diinginkan oleh perusahaan.  
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B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis 

1. Pengungkapan Corporate Soccial Responsibility dan 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 

lingkungan. Perusahaan yang melakukan pengungkapan Corporate Sosial 

Responsibility  untuk memenuhi konsep triple bottom line dan juga kewajiban 

perusahaan terhadap stakeholder. Dengan mengungkapkan Corporate Sosial 

Responsibility biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan akan meningkat 

tetapi nama perusahaan akan semakin dikenal oleh masyarakat sehingga produk 

yang dijual oleh perusahaan semakin meningkat penjualannya. Jika perusahaan 

mampu meningkatkan penjualannya maka laba perusahaan akan meningkat. Jika 

laba perusahaan meningkat, investor akan tertarik menanamkan modalnya dalam 

bentuk pembelian saham perusahaan, dan harga saham perusahaan akan naik 

yang berakibatkan meningkatnya nilai perusahaan. 

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

Kusumadilaga (2010) juga menghasilkan bahwa pengungkapan Corporate 

Sosial Responsibility berpengaruh positif terhadap nilai perusahan. Artinya 

pengungkapan Corporate Sosial Responsibility dapat mempengaruhi tinggi 

rendahnya nilai suatu perusahaan. Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat 

disimpulkan hipotesis yang dapat dikembangkan adalah : 
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H1: Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan 

2. Profitabilitas dan Nilai Perusahaan  

ROA(Return On Asset) rasio yang digunakan untuk menghitung 

perbandingan antara laba bersih dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan. 

Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik keadaan suatu perusahaan. Jika 

keadaan suatu perusahaan baik maka investor maupun kreditor dapat 

menginvestasikan dananya kepada perusahaan tersebut. Jika investor 

menginvestasikan dananya maka harga saham perusahaan akan meningkat dan  

menakibatkan meningkatnya nilai perusahaan tersebut. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Komariyah (2015) yang 

meneliti ROA terhadap nilai perusahaan mengungkapkan bahwa ROA 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Ini membuktikan bahwa semakin 

tinggi laba yang didapat dari aktivitas aset perusahaan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan hipotesis yang dapat 

dikembangkan adalah : 

H2 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

3. Ukuran Perusahaan dan Nilai Perusahaan 

Ukuran perusahaan digunakan untuk melihat seberapa besar atau tinggi total 

penjualan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Jika perusahaan memiliki total 

penjualan yang tinggi maka perusahaan dapat leluasa mengelola aset yang 

dimiliki untuk mendapatkan keuntungan dan juga laba perusahaan akan tinggi. 
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Investor, kreditor dan pengguna informasi lain juga lebih senang dengan 

perusahaan yang memiliki ukuran yang besar, karena akan memiliki laba yang 

tinggi, akan mengakibatkan perusahaan tersebut diburu oleh para investor 

sehingga meningkatkan nilai saham perusahaan yang otomatis dapat 

meningkatkan nilai perusahaan tersebut. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cecilia dkk (2015) 

mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan. Itu berarti semakin besar ukuran perusahaan maka semakin 

meningkat nilai perusahaan tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

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. 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan hipotesis yang dapat dikembangkan 

adalah : 

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

C. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan kajian dan hipotesis yang telah dikembangkan tersebut maka dapat 

disajikan kerangka konseptual untuk menggambarkan hubungan dari variabel 

independen. Adapun kerangka konseptual ini sebagai berikut : 
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 H1 (+) 

  H2 (+) 

 H3 (+) 

 

 

GAMBAR 2.1  

Kerangka Konseptual 
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