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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Keagenan 

 Teori keagenan menjelaskan hubungan antara dua belah pihak 

yang terlibat dalam satu kontrak yang terdiri atas agen (manajemen) 

sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab untuk suatu tugas dan 

principal (pemegang saham) sebagai pihak yang memberikan wewenang 

(Jensen dan Meckling, 1976). Manajer selaku penerima amanah dari 

pemilik perusahaan seharusnya menentukan kebijakan yang dapat 

meningkatkan kepentingan pemegang saham yaitu memaksimalkan nilai 

saham perusahaan (Brigham dan Houston, 2001).  

 Konflik timbul ketika manajer bertindak atas namanya. Prinsipal 

merasa khawatir bahwa agen akan melakukan tindakan yang tidak 

disukai oleh principal. Misalnya memanfaatkan fasilitas perusahaan 

secara berlebihan atau mengambil keputusan yang penuh risiko. Seperti 

menciptakan utang yang tinggi untuk meningkatkan nilai perusahaan 

(atas biaya pemilik) dimana tindakan ini disebut moral hazard 

(Scott,1997) dalam (Sofyaningsih dan Hardiningsih, 2011).  

 Timbulnya konflik akan memperbesar agency cost, namun biaya 

agensi dapat diminimumkan melalui (i) Meningkatkan kepemilikan 

saham perusahaan oleh manajemen (insider ownership), (ii) Peningkatan 

kepemilikan institusi (institusional investor) sebagai pihak yang 
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memonitor agen (Moh’d, et al, 1998). Investor, (iii) Meningkatkan 

dividend payout ratio yang akan mengurangi free cash flow (Curtley dan 

Hansen 1989) dalam (Sofyaningsih dan Hardiningsih, 2011). Alternatif 

ini akan mengurangi jumlah uang menganggur di perusahaan yang 

mungkin saja bisa dimanfaatkan pihak manajemen untuk kepentingan 

sendiri. 

 Penggunaan CSR merupakan salah satu komitmen manajemen 

untuk meningkatkan nilai perusahaan terutama dalam hubungan sosial. 

Untuk mengontrol agen ini principal meminta laporan pertanggung 

jawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah 

satu cara pemegang saham menilai performa manajemen atau agen. 

Dengan demikian adanya rasa tidak percaya antara principal dan agen 

membuat teori ini timbul. Manajemen ingin gajinya semakin naik namun 

pemegang saham ingin perusahaan berkembang pesat, ini lah yang 

menjadi gap antara principal dan agen. 

 CSR yang baik diharapkan dapat menekan adanya manajemen laba 

yang akan dilakukan oleh agen dalam perusahaan tersebut. Semakin 

sedikitnya manajemen laba yang terdapat dalam laporan keuangan maka 

akan membuat kualitas laba perusahaan tersebut akan mendapat 

kepercayaan dari principal.  

2. Teori Signal 

 Signaling Theory pada dasarnya membahas adanya ketidaksamaan 

informasi antara pihak internal dan pihak eksternal perusahaan (Arifin 
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2005). Pihak internal perusahaan (insiders) umumnya memiliki informasi 

yang lebih baik dan lebih cepat berkaitan dengan kondisi dan prospek 

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. Karena 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.  

 Signaling Model of Financial Structure juga disusun berdasarkan 

asumsi adanya asymmetric information antara para manajer dengan 

pemegang saham (Magginson, 1997). Dalam kebijakan struktur modal, 

sinyal yang dibagikan adalah berupa dipakainya porsi utang yang lebih 

besar di perusahaan (Arifin, 2005). Hanya perusahaan yang benar-benar 

kuat saja yang berani menanggung risiko kesulitan keuangan ketika porsi 

utang relatif  tinggi. 

 Kualitas laba merupakan bagian yang selalu diperhatikan oleh 

investor luar. Investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan yang memiliki tingkat laba tinggi dan memiliki kemungkinan 
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akan mengalami peningkatan laba dimasa depan. Semakin baik kualitas 

laba yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin menarik investor 

untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. 

 Pengungkapan CSR yang baik akan memberikan sinyal yang baik 

bagi investor untuk memberikan dananya kepada perusahaan. Hal ini 

karena perusahaan tersebut dipercaya dapat menekan adanya praktik 

manajemen laba pada perusahaan tersebut. Investor pun percaya dengan 

informasi yang didapatkannya dari laporan keuangan perusahaan yang 

akan membuat pemegang saham akan berminat untuk berinvestasi di 

perusahaan ini. Semakin banyak investasi yang didapatkan perusahaan 

maka akan membuat nilai perusahaan tersebut menjadi semakin baik 

pula. 

3. Corporate Social Responsibility 

 Corporate Social Responsibility (CSR) dapat didefinisakan suatu 

komitmen berkelanjutan bagi perusahaan untuk berperilaku secara etis 

dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, sementara pada 

saat pembangunan ekonomi juga tidak meninggalkan dari kualitas hidup 

para pekerja dan masyarakat secara luas.  

Ada 4 komitmen dalam Corporate Social Responsibility (tanggung 

jawab sosial)  menurut Pearce dan Robinson (2016:55) :  

a) Tanggung Jawab Ekonomi (Economic Responsibilities)   

 Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab sosial yang 

paling mendasar. Untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi 
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perusahan, perusahaan harus memaksimalkan laba. Dalam 

menjalankan tanggung jawab ekonomi, perusahaan juga dapat 

bertanggung jawab secara sosial dengan menyediakan pekerjaan 

yang produktif bagi angkatan kerja, membayar pajak untuk 

pemerintah lokal, negara bagian dan federal.   

b) Tanggung Jawab Hukum (Legal Responsibilities)  

 Tanggung jawab ini mencerminkan kewajiban   perusahaan 

untuk mematuhi undang-undang yang mengatur aktivitas bisnis. 

Gerakan lingkungan hidup memiliki dampak terhadap undang-

undang bisnis. Gerakan ini membuat undang-undang perlindungan 

lingkungan yang sudah ada ditegakkan dengan lebih dan 

mendorong diberlakukannya undang-undang baru yang lebih 

komperhensif. Misal undang-undang Kebijakan Lingkungan hidup 

Nasional (National Environmental Policy Act) yang ditujukan 

untuk melindungi keseimbangan ekologi di AS dan membuat 

perlindungan lingkungan hidup sebagai sasaran kebijakan 

pemerintah federal.   

c) Tanggung Jawab Etis (Ethical Responsibilities)  

 Tanggung jawab ini mencerminkan gagasan perusahaan 

mengenai perilaku bisnis yang benar dan layak. Perusahaan 

diharapkan untuk berperilaku secara etis  
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d) Tanggung Jawab Kebijaksanaan (Discretionary Responsibilities)   

 Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab secara 

sukarela dilakukan oleh suatu organisasi bisnis. Tanggung jawab 

ini mencakup aktivitas hubungan masyarakat, manajer berusaha 

memperkuat citra perusahaan, produk serta jasa mereka dengan 

mendukung gerakan yang bermanfaat. Bentuk tanggung jawab 

kebijaksanaan ini memiliki dimensi layanan mandiri. 

4. Kualitas Laba 

 Menurut PSAK Nomor 1, informasi laba diperlukan untuk menilai 

perubahan potensi sumber daya ekonomis yang mungkin dapat 

dikendalikan di masa depan, menghasilkan arus kas dari sumber daya 

yang ada dan untuk perumusan pertimbangan tentang efektivitas 

perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya (IAI, 2009). 

Laba yang memiliki kualitas merupakan laba yang menggambarkan 

kelanjutan laba (sustainable earnings) di masa yang akan datang, yang 

ditentukan oleh komponen akrual dan kondisi kas yang menunjukkan 

kinerja keuangan perusahaan yang sebenarnya (Djamaluddin et al, 2008). 

  Menurut Dechows et al. (2010) memberikan tiga definisi yang 

harus diketahui yaitu Pertama, kualitas laba itu berdasarkan pada 

informasi yang relevan dalam membuat keputusan. Kedua, kualitas laba 

bisa dilihat dari angka laba yang dibuat dalam laporan keuangan apakah 

informasi laba tersebut menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. 

Dan Ketiga, kualitas laba secara bersama-sama ditentukan oleh relevansi 
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dari kinerja keuangan yang dapat menjadi dasar sebuah keputusan. 

Sutopo (2009) seperti yang dikutip Komalasari (2013) mengelompokkan 

konstruk kualitas laba, yaitu berdasarkan:  

 Pertama, berdasarkan sifat runtun waktu laba, kualitas laba 

meliputi: persistensi, prediktabilitas (kemampuan prediksi), dan 

variabilitas. Kemampuan prediksi menunjukan kapasitas laba dalam 

memprediksi butir informasi tertentu, misalnya laba di masa datang. 

Dalam hal ini, laba yang berkualitas tinggi adalah laba yang mempunyai 

kemampuan tinggi dalam memprediksi laba di masa datang. Berdasarkan 

konstruk variabilitas, laba berkualitas tinggi adalah laba yang mempunyai 

variabilitas relatif rendah.  

 Kedua, kualitas laba didasarkan pada hubungan laba-kas-akrual 

yang dapat diukur dengan berbagai ukuran, yaitu: rasio kas operasi 

dengan laba, perubahan akrual total, estimasi abnormal atau 

discretionary accruals (akrual abnormal atau DA), dan estimasi 

hubungan akrual-kas. Dengan menggunakan ukuran rasio kas operasi 

dengan laba, kualitas laba ditunjukan oleh kedekatan laba degan aliran 

kas operasi. Laba yang semakin dekat dengan aliran kas operasi 

mengindikasikan laba yang semakin berkualitas. Dengan menggunakan 

ukuran perubahan akrual total, laba yang berkualitas adalah laba yang 

mempunyai perubahan akrual total kecil. Pengukuran ini mengasumsikan 

bahwa perubahan total akrual disebabkan oleh perubahan discretionary 

accruals. Estimasi discretionary accruals dapat diukur secara langsung 
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untuk menentukan kualitas laba. Semakin kecil discretionary accruals 

semakin tinggi kualitas laba dan sebaliknya.   

 Ketiga, kualitas laba dapat didasarkan pada Konsep Kualitatif 

Rerangka Konseptual (Financial Accounting Standards Board, FASB, 

1978). Laba yang berkualitas adalah laba yang bermanfaat dalam 

pengambilan keputusan yaitu yang memiliki karakteristik relevansi, 

reliabilitas, dan komparabilitas atau konsistensi. Pengukuran masing-

masing kriteria kualitas tersebut secara terpisah sulit atau tidak dapat 

dilakukan.  

 Keempat, kualitas laba berdasarkan keputusan implementasi 

meliputi dua pendekatan. Dalam pendekatan pertama, kualitas laba 

berhubungan negatif dengan besarnya keuntungan yang diambil oleh 

manajemen dalam menggunakan pertimbangan agar menyimpang dari 

tujuan standar (manajemen laba). Manajemen laba yang semakin besar 

mengindikasi kualitas laba yang semakin rendah, dan sebaliknya. 

B. Penurunan Hipotesis 

1. Pengaruh CSR Terhadap Nilai Perusahaan  

 Pengungkapan CSR sangat penting bagi perusahaan untuk 

kedepanya, karena pada peungkapan ini bersangkutan dengan citra dari 

perusahaan terhadap masyarakat. Dengan demikian penggunaan teori 

signaling disini dimaksudkan karena perusahaan akan memberikan signal 

yang baik terhadap investor dengan pengukapan CSR yang baik pula. 
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 CSR merupakan variabel yang sangat tergantung terhadap 

lingkungan dan masyarakatnya dan perusahaan properti dan real estate 

merupakan perusahaan yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya. 

Semakin baik program CSR yang dilakukan perusahaan maka akan 

semakin baik pula respon lingkungan dan masyarakat sekitarnya. 

 Hasil  penelitian Dian dan Lidyah (2012) serta Nurhayati dan 

Medyawati (2013) menemukan  bahwa CSR berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini terjadi karena apa yang 

dijalankan didalam CSR tidak sesuai dengan apa yang diinginkan 

masyarakat sekitar, sehingga yang apa yang dilakukan oleh perusahaan 

belum mendapat respon yang baik dari masyarakat sekitar. 

 Penelitian Dian Nurhayati (2012-2013) tidak sejalan dengan 

penelitian  Fridagustina (2014) serta Hariarti dan Rihatiningtyas (2015) 

yang menyatakan bahwa meningkatnya pengungkapan CSR yang 

dilakukan oleh Perusahaan, akan menciptakan citra yang baik terhadap 

perusahaan sehingga investor akan melihat hal ini sebagai hal yang 

positif untuk berinvestasi di perusahan tersebut disamping itu apabila 

perusahaan manufaktur mampu memperhatikan pengelolaan 

lingkungannya, maka keberadaan perusahaan tersebut akan direspon 

positif oleh masyarakat, sehingga citranya meningkat yang akan diikuti 

dengan meningkatnya nilai perusahaan.  

 Hasil penelitian ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh 

Pearce dan Robinson (2005) mengenai komitmen dalam Corporate 
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Social Responsibility (tanggung jawab sosial) yang dituang dalam 

Tanggung Jawab Hukum (Legal Responsibilities), dimana tertulis 

didalamnya perusahaan mempunyai kewajiban dalam mematuhi undang-

undang yang mengatur aktivitas bisnis, khususnya tanggung jawab dalam 

perlindungan lingkungan, karena dengan dilakukannya tanggung jawab 

terhadap lingkungan perusahaan akan mendapatkan citra yang positif dari 

masyarakat luas dan dapat meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. 

 CSR adalah sebuah program perusahaan untuk membuat citra yang 

baik di mata investor dan masyarakat sekitarnya. CSR dalam perusahaan 

properti dan real estate merupakan sesuatu yang sangat penting karena 

perusahaan ini bergantung dari pendapat masyarakat disekitarnya. 

Dengan melakukan CSR dengan baik, maka perusahaan akan memiliki 

citra yang baik dimata investor dan hal ini akan menyebabkan nilai 

perusahaan ikut meningkat karena harga saham perusahaan tersebut ikut 

naik oleh banyaknya saham yang terjual. Oleh sebab itu hipotesis pada 

penelitian ini adalah : 

H1: CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

2. Pengaruh CSR Terhadap Kualitas Laba  

 Bagi investor yang ingin berinvestasi kepada suatu perusahaan 

tentunya membutuhkan informasi tentang perusahaan tersebut yang pada 

penelitian ini menggunakan teori signal dimana dijelaskan dalam teori ini 

bahwa pihak internal umumnya memiliki informasi yang lebih baik dan 

lebih cepat berkaitan dengan kondisi dan prospek perusahaan yang 
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sebenarnya dibandingkan dengan investor luar. Disini CSR akan 

berperan sebagai penjamin kepada investor bahwa kualitas laba yang 

didapatkan investor adalah yang sebenarnya. 

 Hasil penelitian dari Silviana dan Dewi (2014) menunjukkan 

bahwa adanya pengaruh negatif dari CSR terhadap manajemen laba 

karena pada penelitian yang dilakukan oleh Silviana dan Dewi ini 

menggunakan manajemen laba sebagai pengukur dari kualitas laba dan 

model Real Activity Manipulation dengan abnormal operating cash flow 

sebagai pengukurnya yang berarti adanya pengaruh positif antara CSR 

dan kualitas laba. 

 Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Silviana dan Dewi 

(2014), penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan Ichwan (2014) 

membuktikan adanya pengaruh positif signifikan antara CSR terhadap 

kualitas laba dimana semakin tinggi dari indeks CSR maka akan semakin 

tinggi pula kualitas laba perusahaan tersebut.  

 CSR adalah sebuah program perusahaan untuk membuat citra yang 

baik di mata investor dan masyarakat sekitarnya. CSR dalam perusahaan 

properti dan real estate merupakan sesuatu yang sangat penting karena 

perusahaan ini bergantung dari pendapat masyarakat disekitarnya. 

Dengan melakukan CSR, maka manajemen laba yang dilakukan oleh 

suatu perusahaan dapat ditekan dan hal ini akan membuat kualitas laba 

perusahaan itu dapat dipercaya. Oleh karena itu hipotesis kedua adalah : 

H2 : CSR berpengaruh positif terhadap kualitas laba 
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3. Pengaruh Kualitas Laba terhadap Nilai Perusahaan 

 Tujuan utama pemegang saham maupun investor meletakkan 

kekayaannya pada suatu instrument investasi adalah mendapat return. 

Tidak akan  pernah terlepas tujuan utama perusahaan didirikan selain 

untuk memperkaya pemilik. Namun demikian agency cost tidak akan 

pernah hilang namun dapat diminimalisir, karena manajer tidak akan 

bekerja bagi pemilik perusahaan jika tidak selaras dengan kepentingan 

mereka.  

 Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. 

Rendahnya kualitas laba akan dapat membuat kesalahan pembuatan 

keputusan para pemakainya seperti investor dan kreditor, sehingga nilai 

perusahaan akan berkurang. Menyatakan nilai perusahaan akan tercermin 

dari harga pasar sahamnya. Laba sebagai bagian dari laporan keuangan 

yang tidak menyajikan fakta yang sebenarnya tentang kondisi ekonomi 

perusahaan dapat diragukan kualitasnya. 

 Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ummi Istiadah (2015) 

membuktikan bahwa kualitas berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan, kualitas laba yang baik yang akan meningkatkan nilai 

perusahaan tersebut. 

 Seperti hasil penelian sebelumnya, penelitian dari Resi, Emrinaldi, 

Novita (2017) dan Nur, Septyana (2016) mendapatkan hasil kualitas laba 

memberikan pengaruh langsung terhadap nilai perusahaan karena nilai 

perusahaan akan meningkat jika investor memberikan dananya ke 
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perusahaan yang disebabkan oleh semakin banyak investasi yang 

didapatkan oleh perusahaan maka akan membuat harga saham 

perusahaan tersebut ikut meningkat. Berdasarkan pembahasan ini maka 

hipotesis pada penelitian ini adalah : 

H3: Kualitas laba berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

4. Pengaruh CSR terhadap Nilai Perusahaan melalui Kualitas Laba 

 Penelitian ini fokus pada efek implikasi etis CSR pada pelaporan 

keuangan serta CSR berpotensi menjelaskan hubungan negatif antara 

CSR dan manajemen laba, khususnya, masalah reputasi. Penelitian 

sebelumnya dari Fombrun dan Shanley (1990) memandang kegiatan CSR 

sebagai bentuk pembangunan atau pemeliharaan reputasi. Jika suatu 

perusahaan menghargai reputasinya, maka manajer dapat menggunakan 

CSR untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan membatasi 

manajemen laba untuk mengurangi potensi kerusakan pada reputasinya, 

yang konsisten dengan hubungan negatif antara CSR dan manajemen 

laba.  

 Manajemen laba yang telah dibatasi oleh CSR akan meningkatkan 

kualitas laba dari perusahaan tersebut yang nantinya akan memberikan 

rasa percaya dari investor untuk mengivestasikan dananya ke perusahaan 

yang disini akan menyebabkan nilai perusahaan meningkat. Berdasarkan 

pembahasan diatas maka hipotesis pada penelitian ini adalah:  

H4 : CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan melalui 

kualitas laba.   
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C. Model Penelitian 

 Agar tujuan penelitian konsisten dengan target atau sasaran penelitian, 

maka penelitian in digambarkan dengan model kerangka pikiran. Model 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :  

Gambar 2.1. Model Penelitian 
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