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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat 

keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga 

saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan 

meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan 

saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang. 

Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi suatu 

perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga 

memaksimalkan tujuan utama perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan 

adalah sebuah prestasi yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya, 

karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para 

pemilik juga akan meningkat. 

Menurut Noerirawan (2012), nilai Perusahaan merupakan kondisi 

yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari 

kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses 

kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan 

sampai dengan saat ini. 

Informasi laba itu merupakan bagian penting dari laporan 

keuangan yang banyak digunakan pemangku kepentingan seperti pihak 

investor dan kreditor karena pihak eksternal kebanyakan akan memilih 
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untuk berinvestasi pada sebuah perusahaan yang memiliki tingkat nilai 

laba yang tinggi atau perusahaan yang mengalami peningkatan laba yang 

signifikan dari tahun ke tahun (Halimatus, 2015). Hal tersebut dapat 

memberikan keuntungan yang diharapkan bagi pihak eksternal 

perusahaan. Sedangkan informasi laba bagi pihak eksternal mengakibatkan 

manajer perusahaan sebagai pihak internal yang lebih mengetahui kondisi 

perusahaan termotivasi untuk meningkatkan laba perusahaan, selain itu 

adanya kemungkinan motivasi yang dapat mendorong manajer untuk 

merekayasa data keuangan perusahaan tersebut. 

Perbedaan kepentingan antara pihak manajemen (pihak yang 

mengelola perusahaan) dan investor (Prinsipal) dapat menyebabkan 

terjadinya konflik keagenan yang dapat disebut juga dengan agency 

conflict (Halimatus, 2015). Agen maupun prinsipal yang saling berusaha 

untuk meningkatkan keuntungan mereka masing-masing berdasarkan 

informasi yang mereka miliki menyebabkan adanya suatu alasan bahwa 

agen sebagai pihak pengelola perusahaan cenderung mementingkan 

tujuannya sendiri yang dapat memberikan keuntungan baginya 

dibandingkan dengan bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Hal 

ini dapat mengakibatkan kualitas laba yang akan dimiliki perusahaan 

tersebut menjadi rendah. 

Berdasarkan teori keagenan, permasalahan tersebut dapat teratasi 

dengan menjadikan kualitas laba sebagai salah satu alat ukur untuk menilai 

kualitas dari suatu informasi keuangan perusahaan. Dapat disimpulkan 
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pula tingginya kualitas informasi keuangan berasal dari tingginya kualitas 

laporan keuangan yang telah dibuat perusahaan tersebut.  

Bellovary et al. (2005) menyatakan bahwa kualitas laba adalah 

kemampuan laba dalam menentukan kebenaran laba perusahaan dan 

memprediksi laba yang akan datang dengan mempertimbangkan stabilitas 

perusahaan dan persistensi laba. Pentingnya informasi laba juga 

dicantumkan dalam Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) 

No. 8 yang berisi bahwa laba selain digunakan untuk menilai kinerja 

manajemen, laba juga bisa membantu mengestimasi kemampuan laba 

yang mewakili perusahaan tersebut, serta untuk menaksir risiko dalam 

suatu investasi atau kredit FASB (1985) dalam Mulyani et al. (2007).  

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu 

informasi yang penting dan harus tercantum di dalam laporan laporan 

tahunan tiap perushaan seperti apa yang sudah diatur dalam UU RI No.40 

tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang 

mewajibkan perseroan yang dalam kegiatan usahanya yang berkaitan 

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. Dengan adanya dasar hukum yang kuat maka akan membuat 

perusahaan melakukan pengungkapan CSR dalam tiap tahunya, yang 

dimana dalam laporanya hanya sukarela (voluntry disclosure) yang 

merupakan pengungkapan yang tidak diwajibkan peraturan akan menjadi 

pengungkapan wajib (mandatory disclosure).  
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Corporate Social Responsibilty (CSR) menjadi wajib dikarenakan 

perusahaan tidak hanya berorientasi kepada pemilik modal (investor dan 

kreditur), tetapi juga kewajiban terhadap pihak lain juga yang 

berkepentingan, seperti konsumen, karyawan, masyarakat, pemerintah, 

supplier atau bahkan kompetitor.   

Anwar et al. (2010) mengatakan bahwa “pengungkapan CSR 

dalam laporan tahunan (annual report) memperkuat citra perusahaan dan 

menjadi sebagai pertimbangan yang diperhatikan investor”. Oleh karena 

itu, CSR sangat berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan 

sebagai hasil dari penerapan CSR seperti melakukan akivitas sosial di 

lingkungan sekitarnya yang akan berimbas pada peningkatan pada 

penjualan perusahaan. 

Sedangkan manajemen laba didefinisikan sebagai campur tangan 

dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan 

untuk memperoleh keuntungan pribadi. (Schipper dalam; Sri Sulistyanto, 

2008). Manajemen laba dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan 

apabila digunakan untuk pengambilan keputusan, karena earning 

management merupakan suatu bentuk manipulasi atas laporan keuangan 

yang menjadi sasaran komunikasi antara manajer dan pihak eksternal 

perusahaan. (Surifah, 1999; dalam Lestari dan Pamudji, 2013). 

Penggunaan kualitas laba sebagai variabel intervening dipenelitian 

ini adalah untuk meningkatkan hubungan baik perusahaan dengan 

stakeholder, hal ini juga akan meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Jika 
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Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tersebut sudah baik 

maka akan menurunkan adanya permainan manajemen laba yang menjadi 

pengukur dari kualitas laba. Penggunaan pengukuran manajemen laba 

dalam penelitian ini sebagai pengukur kualitas laba dikarenakan semakin 

rendahnya praktik manajemen laba akan meningkatkan kualitas laba yang 

diungkapkan perusahaan tersebut (Fitri dan Ichwan, 2014). 

Kualitas laba semakin menjadi pusat perhatian karena beberapa 

skandal keuangan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan publik telah 

melibatkan persoalan laporan keuangan terutama masalah laba. Beberapa 

kasus yang terjadi di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia 

Farma Tbk juga melibatkan pelaporan keuangan (financial reporting) yang 

berawal dari terdeteksi adanya manipulasi laba (Gideon SB Boediono, 

2005). Fenomena yang terjadi ini menunjukkan bahwa terjadinya skandal 

keuangan merupakan kegagalan laporan keuangan untuk memenuhi 

informasi pengguna laporan. Laba yang merupakan bagian dari pelaporan 

keuangan tidak menyajikan fakta yang sebenarnya tentang kondisi 

ekonomis perusahaan sehingga laba yang diharapkan dapat memberikan 

informasi untuk mendukung pengambilan keputusan diragukan 

kualitasnya. 

Hasil penelitian Francis et al. (2004) ini menunjukkan 

bahwa kualitas laba mempunyai peran menurunkan biaya ekuitas. 

Semakin tinggi kualitas laba, semakin rendah biaya ekuitasnya. Dalam 

penentuan nilai saham, semakin rendah biaya ekuitas, maka semakin 



6 
 

  
 

tinggi nilai saham. Sebaliknya, semakin tinggi biaya ekuitas, semakin 

rendah harga saham. 

Nichols dan Wahlen (2004) menguji dampak persistensi laba pada 

return saham. Hasil pengujian menunjukkan bahwa return saham 

berhubungan dengan peningkatan laba, dan hubungan ini lebih besar untuk 

perusahaan dengan persistensi tinggi daripada untuk perusahaan dengan 

persistensi rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laba 

dapat mempengaruhi return saham. Kawatu menguji pengaruh kualitas 

laba yang diproksikan dengan discretionary accrual dengan nilai 

perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q.  Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kualitas laba secara positif berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa 

adanya pengaruh dari corporate social responsibity terhadap nilai 

perusahaan melalui kualitas laba. Dimana hasil dari penelitian ini dapat 

membuktikan bahwa kualitas laba dapat ditingkatkan melalui corporate 

social responsibility serta dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. 

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, CSR 

disini menggunakan teori signal yang nantinya pengungkapan CSR akan 

memberikan signal kepada investor melalui laporan tahunan yang 

diterbitkan. Teori signal pada dasarnya membahas adanya ketidaksamaan 

informasi antara pihak internal dan pihak eksternal perusahaan (Arifin, 

2005). Pihak internal perusahaan (insiders) umumnya memiliki informasi 

yang lebih baik dan lebih cepat berkaitan dengan kondisi dan prospek 
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perusahaan yang sebenarnya dibandingkan dengan investor luar. Kondisi 

seperti inilah yang dinamakan asymmetric information. Munculnya 

asymmetric information tersebut menyulitkan pihak investor dalam 

menilai secara obyektif berkaitan dengan kualitas perusahaan.  

Pernyataan-pernyataan yang dibuat manajer diragukan 

kebenarannya karena baik perusahaan tidak bagus maupun perusahaan 

bagus akan sama-sama mengklaim bahwa perusahaannya memiliki 

prospek bagus. Pembuktian benar-salahnya pernyataan tersebut 

membutuhkan waktu maka orang dalam perusahaan akan dapat 

mengambil keuntungan atas pernyataanpernyataannya yang tidak benar 

jika klaim-klaim tersebut dipercaya oleh investor luar.  

Penelitian dari Wahyu, Nurleli dan Yuni. (2017) menjadi jurnal 

acuan karena dalam penelitian ini terdapat penggunaan variabel corporate 

social responsibility terhadap nilai perusahaan dimana corporate social 

responsibility ini belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian kali ini, penulis ingin 

menambahkan kualitas laba sebagai variabel intervening yang dimana 

kualitas laba ini memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan dan dapat meningkatkan nilai dari corporate social 

responsibility. Pada penelitian kali ini juga penulis ingin mengganti 

sampel penelitian yang sebelumnya barupa perusahaan manufaktur akan 

diganti menjadi perusahaan properti dan real estate. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh corporate 

social responsibility terhadap nilai perusahaan yang akan di mediasi oleh 

kualitas laba. Penggunaan kualitas laba sebagai mediasi dalam penelitian 

ini karena pada penelitian terdahulu belum mendapatkan hasil yang 

signifikan antara CSR dan nilai perusahaan. Berdasarkan penelitian 

terdahulu, kualitas laba memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai 

perusahaan yang pada penelitian kali ini diharapkan dapat meningkatkan 

nilai CSR terhadap nilai perusahaan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan asumsi dalam latar belakang yang diuraikan di atas, maka 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ? 

2. Apakah CSR berpengaruh positif terhadap kualitas laba ? 

3. Apakah kualitas laba berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ? 

4. Apakah CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan melalui 

kualitas laba ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk menguji pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) 

terhadap nilai perusahaan dengan kualitas laba sebagai variabel 

intervening pada perusahaan property dan real estate. Hasil penelitian 

diharapkan dapat mengkonfirmasi penggunaan teori signal pada konteks 

CSR di perusahaan properti dan real estate. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain ; 

Manfaat Teoritis 

 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh CSR 

terhadap nilai perusahaan yang hasilnya belum signifikan. Dengan 

memasukkan kualitas laba sebagai variabel intervening, diharapkan akan 

menjelaskan hubungan langsung antara CSR dan nilai perusahaan. 

 


