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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Stakeholder 

       Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukan hanya entitas 

yang beroperasi untuk kepentingan pribadi namun juga harus memberikan 

manfaat untuk stakeholder. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan 

sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada 

perusahaan tersebut Ghozali dan Chairi(2007). Konsep tanggung jawab sosial 

perusahaan mulai dikenal sejak awal 1970-an, yang secara umum dikenal 

dengan stakholder theory  artinya sebagai kumpulan suatu kebijakan dan 

praktik yang berhubungan dengan stakeholer, pemenuhan ketentuan hukum, 

nilai-nilai, lingkungan dan penghargaan masyarakat, serta komitmen dunia 

usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjuntan. 

2. Teori Signal 

       Teori signal membahas mengenai dorongan perusahaan untuk 

memberikan informasi kepada pihak eksternal. Adanya dorongan tersebut 

disebabkan karena terjadinya asimetri informasi antara pihak manajemen dan 

pihak eksternal. Jika manajemen dalam perusahaan baik sengaja atau tidak 

sengaja untuk tidak menyampaikan semua informasi yang diperoleh secara 

keseluruhan sehingga akan mempengaruhi nilai suatu perusahaan yang telah 
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terefleksi dengan perubahan harga saham karena biasanya pasar akan dengan 

cepat  merespon informasi yang telah ada sebagai sinyal dalam pernyataan 

tersebut. Hal seperti ini yang disebut sebagai asimetri informasi. Cara 

mengurangi asimetri informasi perusahaan harus mengungkapkan informasi, 

baik informasi keuangan maupun non keuangan seperti tanggung jawab 

lingkungan perusahaan dan tanggung jawab sosial (CSR). Informasi dapat 

dimuat dalam laporan tahunan suatu perusahaan atau laporan sosial 

perusahaan yang telah terpisah. Perusahaan yang mengungkapkan CSR 

diharapkan dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan nilai perusahaan 

(Rustiarini,2010). 

3. Teori Legitimasi 

       Teori legitimasi adalah suatu gagasan tentang kontrak sosial perusahaan 

dengan masyarakat. Menurut teori ini, untuk diterima oleh masyarakat, 

perusahaan harus mengungkapkan informasi atau aktivitas sosial perusahaan 

sehingga akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan (Reverte, 2009). 

Teori ini juga berpendapat bahwa perusahaan harus melaksanakan dan 

mengungkapkan aktivitas tanggungjawab sosial semaksimal mungkin agar 

aktivitas perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Pengungkapan ini 

digunakan untuk melegitimasi aktivitas perusahaan dimata masyarakat, karena 

pengungkapan tanggungjawab sosial akan menunjukan tingkat kepatuhan 

suatu perusahaan (Branco dan Rodrigues, 2008).  
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4. CSR  

       Corporate social responsibility adalah mekanisme alami sebuah 

perusahaan untuk ‘membersihkan’ keuntungan kadang-kadang merugikan 

orang lain, baik itu yang tidak disengaja maupun disengaja. Dikatakan sebagai 

mekanisme alamiah karena CSR adalah konsekuensi dari dampak keputusan-

keputusan ataupun kegiatan yang dibuat oleh perusahaan, maka kewajiban 

perusahaan tersebut adalah membalikkan keadaan masyarakat yang 

mengalami dampak tersebut kepada keadaan yang lebih baik (Prastowo dan 

Huda,2011:17). 

       Memahami CSR sebagai kebertanggungjawaban entitas laba atas dampak 

operasionalnya maka seharusnya praktik CSR juga melingkupi sektor industri 

lain. Bahkan di banyak negara, komitmen keseimbangan triple bottom line 

juga melingkupi industri keuangan, properti, apparel, media, komunikasi, 

teknologi, dan lainnya-termasuk juga dalam ranah perangkat pemerintahannya 

dan di kalangan masyarakat sipil. Menurut Undang-Undang Perseroan 

Terbatas No. 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan 

serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna menigkatkan kualitas 

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, 

komunitas setempat, maupun masyarakat pada umunya. CSR dikemas menjadi 

tiga komponen yaitu: 
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a. Profit  

       Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari 

setiap kegiatan usaha. Profit didefinisikan sebagai tambahan 

pendapatan yang digunkan untuk menjamin kelangsungan hidup 

perusahaan, Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh untuk 

mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas 

dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai 

keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah 

semaksimal mungkin.(Wibisono,2007:33) 

b. People 

       Menyadari bahwa masyarakat berperan penting bagi perusahaan, 

karena dukungan mereka sangat diperlukan bagi keberadaan, 

kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan, maka sebagai 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat lingkungan, 

perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat 

yang besar kepada mereka. Perlu diketauhi operasi perusahaan 

berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat, karena 

perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh 

kebutuhan masyarakat.(Wibisono,2007:34) 

c. Planet 

       Hubungan kita dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, 

dimana jika kita merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan 
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memberikan manfaat kepada kita. Jika kita merusak lingkungan, maka 

kita akan menerima akibatnya. Masih banyak masyarakat yang kurang 

peduli dengan lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan karena tidak 

adanya keuntungan langsung didalamnya. Banyak pelaku industri yang 

hanya mementingkan bagaimana menghasilkan uang sebanyak-

banyaknya tanpa melakukan upaya apapun untuk melestarikan 

lingkungan. Padahal, dengan melestarikan lingkungan, mereka justru 

akan memperoleh keuntungan yang lebih, terutama dari sisi kesehatan, 

kenyamanan, disamping ketersediaan daya yang lebih terjamin 

kelangsungannya.(Wibisono,2007:37) 

5. Profitabilitas 

       Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri dan suatu 

cara yang efektif untuk mengukur jumlah keuntungan sebuah perusahaan 

dimana terdapat hubungan antara penjualan, modal sendiri, maupun total 

aktiva.  

       Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan 

keputusan perusahaan. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar 

kemampuan perusahaa dalam menghasilkan keuntungan. Menurut 

Gitman(2003:591),”Profitability is the relationship between revenues and cost 

generated by using the firm’s asset-both current and fixed-in productive 

activities”. Profitabilitas merupakan faktor yang seharusnya mendapat 
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perhatian karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan 

harus berada dalam keadaan yang menguntungkan. Tanpa adanya keuntungan, 

maka akan sangat sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Para 

kreditur, pemilik perusahaan, dan terutama dari pihak manajemen perusahaan 

akan berusaha meningkatkan keuntungan karena disadari benar betapa 

pentingnya arti profit terhadap kelangsungan dan masa depan perusahaan. 

       Van Horne dan Wachowicz (2005:222) mengemukakan rasio 

profitabilitas dalam  kaitannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan 

profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Profitabilitas dalam 

hubungnya dengan penjualan terdiri atas margin laba kotor (gross profit 

margin) dan margin laba bersih (net profit margin). Profitabilitas dalam 

hubungannya dengan investasi terdiri atas tingkat pengembalian atas aktiva 

(return on total assets) dan tingkat  pengembalian atas ekuitas (return on 

equity). 

6. Kinerja Lingkungan  

       Kinerja lingkungan adalah suatu hasil kerja lingkungan perusahaan 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang atau organisai 

perusahaan dalam mencapai tujuan. Kinerja lingkungan perusahaan 

merupakan langkah yang penting dalam mencapai kesuksesan perusahaan.  

Perusahaan yang mempunyai kepedulian dalam lingkugan, maka manajemen 

lingkungan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Penilaian 
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kinerja lingkungan diukur dengan penilaian peringkat PROPER yang 

dilakukan Kementrian Lingkungan Hidup. 

       Tujuan dari penilaian tersebut untuk menigkatkan kinerja perusahaan 

dalam pelestarian dibidang lingkungan (Nath, Roberts, dan Madhoo, 

2010:310) menjelaskan bahwa telah ditetapkan indeks kinerja lingkungan 

(environmental performance) dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Universitas Yale dan Universitas Columbia pada tahun 2006, bahwa kinerja 

lingkungan meliputi dimensi-dimensi pengurangan stress lingkungan pada 

kesehatan manusia, meningkatkan vitalitas ekosistem, dan manajemen suara 

dari penggunaan sumber daya alam. 

       Sistem manajemen lingkungan memiliki standar yang mendeskripsikan 

sebuah sistem yang membantu perusahaan untuk mencapai kinerja ingkungan 

yang baik.(Sturm,1998). Jenis indikator kinerja lingkungan dibagi menjadi 

dua yaitu :  

i. Indikator lagging yaitu ukuran kinerja end process, 

mengukr output hasil proses sepertt jumlah limbah yang 

dikeluarkan. 

ii. Indikator leading yaitu ukuran kinerja in process, 

mengukur faktor apa yang diharapkan membawa 

perubahaan bagi kinerja lngkungan.  

       Ada dua jenis kinerja lingkungan yaitu kinerja lingkungan kuantitatif 

dan kualitatif :  
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a. Kinerja lingkungan kuantitatif merupakan kinerja yang hasilnya 

diperoleh dan dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan 

dimana mempunyai kaitan kontrol aspek fisiknya. Indikator 

kuantitatif adalah ukuran yang berdasarkan pada pandangan, 

penilaiannya dan persepsi seseorang berdasarkan pengamatan 

terhadap sesuatu. Kuantitatif adalah ukuran yang didasarkan 

empiris dan hasil yang diperoleh numerik, uang menunjukkan 

karakteristik kinerja dalam bentuk fisik, bentuk lain, dan keuangan 

misalnya batas baku mutu limbah. 

b. Kinerja lingkungan kualititatif adalah kinerja yang diperoleh dari 

hal-hal yang terkait dengan ukuruan aset non fisik seperti proses 

inovasi, prosedur, motivasi, dan semangat kerja yang dialami 

pelaku kegiatan untuk mewujudkan kebijakan lingkungan, target, 

sasaran dan organisasi.  

7. Nilai Perusahaan  

       Nilai perusahaan adalah cara untuk memaksimumkan nilai sahamnya. 

Artinya, dalam memaksimumkan nilai sekarang semua keuntungan dimasa 

mendatang yang akan diterima oleh pemilik perusahaan, dan lebih 

menekankan pada aliran hasil bukan sekedar laba bersih dalam pengertian 

akuntansi. Nilai perusahaan juga dapat disebut sebagai nilai pasar. Semakin 

tinggi harga saham, maka akan semakin tinggi kemakmuran pemegang 

saham. Tujuan perusahaan salah satunya untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan. Jika suatu perusahaan dalam usahanya berjalan dengan lancar 
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maka nilai saham perusahaan secara otomatis akan meningkat. Suatu 

perusahaan dinyatakan mempunyai nilai yang baik jika kinerja perusahaan 

baik.  

       Nilai perusahaan dalam penelitian ini merupakan nilai pasar atas surat 

berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar. Nilai perusahaan 

merupakan presepsi pemilik modal terhadap tingkat kesuksesan perusahaan 

yang dihubungkan dengan harga saham. Masyarakat dapat melihat dan 

percaya bahwa nilai perusahaan yang tinggi tidak hanya masa sekarang 

namun juga masa mendatang. Menurut Christiawan dan Tarigan (2007), 

terdapat beberapa konsep nilai yang menjelaskan nilai suatu perusahaan 

antara lain :  

a. Nilai Nominal, yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam 

anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca 

perusahaan, dan juga ditulis jelas dalam surat saham kolektif.  

b. Nilai pasar sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari 

proses tawar menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bias 

ditentukan jika saham perusahaan dijual di apsar saham.  

c. Nilai intrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai 

riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsic 

ini bukan sekedar harga dari sekumpulan asset, melainkan nilai 

perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan 

menghasilkan keuntungan di kemudian hari.  
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d. Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar 

konsep akuntansi.  

e. Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh asset perusahaan setelah 

dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai sisa itu 

merupakan bagian para pemegang saham. Nilai likuidasi bias 

dihitung berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu 

perusahaan akan dilikuidasi.  

B. Penurunan Hipotesis 

1. Pengaruh Pengungkapan Informasi Lingkungan (CSR) terhadap Nilai 

Perusahaan  

       Stakeholder adalah beberapa pihak atau suatu kelompok yang memiliki 

kepentingan dalam entitas tertentu. Dalam meningkatkan nilai perusahaan 

salah satunya dengan mengungkapkan informasi lingkungan secara baik 

maka investor mendapatkan daya tarik pada perusahaan baik dari segi 

finansial maupun tanggungjawab lingkungan. Adanya informasi pada pihak 

ekternal juga menjadi salah satu bukti bahwa perusahaan mempunyai 

aktivitas yang dapat diterima masyarakat. Pengungkapan informasi 

lingkungan juga merupakan salah satu perilaku ketergantungan adanya 

suatu kebijakan perusahaan yang mengharuskan perusahaan untuk 

melaporkan informasi lingkungan kepada stakeholder. 

       Penelitian Zuhroh dan Putu (2003) bahwa pengungkapan sosial dalam 

laporan tahunan perusahaan yang go public telah terbukti berpengaruh 

terhadap volume perdagangan saham bagi perusahaan yang masuk kategori 
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high profile. Artinya bahwa investor sudah mulai dapat merespon informasi-

informasi lingkungan dengan baik yang disajikan perusahaan dalam laporan 

tahunan. Semakin luas pengungkapan informasi lingkungan yang dilakukan 

perusahaan dalam laporan tahunan ternyata memberikan pengaruh terhadap 

volume perdagangan saham perusahaan dimana terjadi lonjakan 

perdagangan pada seputar publikasi laporan tahunan sehingga meningkatkan 

nilai perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut:   

H1 :Pengungkapan Informasi ingkungan (CSR) berpengaruh 

signifikan positif terhadap nilai perusahaan. 

2. Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan 

       Kinerja lingkungan adalah kegiatan perusahaan dalam menciptakan 

lingkungan yang hijau dalam bentuk informasi dengan menggunakan score 

warna atau ranking. Dalam menciptakan lingkungan yang hijau dan tidak 

tercemar baik udara, polusi, dan limbah setiap perusahaan mempunyai cara 

untuk mengukur output hasil prosesnya. Teori legitimasi mengemukakan 

bahwa tingkat kepatuhan perusahaan dalam mengungkapkan informasi 

lingkungan mempengaruhi pandangan masyarakat. Informasi yang 

diberikan oleh pemerintah dalam penilaian kinerja lingkungan adanya 

kemungkinan bahwa pengelolaan lingkungan yang baik perusahaan akan 

mempunyai nilai tambah dan reputasi baik bagi investor dan masyakarat 

guna kepentingan financial dan kepentingan lainnya. 
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       Dalam penelitian Figge dan Hahn (2004) terbukti bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara kinerja lingkungan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil tersebut juga didukung Al-Najjar(2012) yang 

menyebutkan adanya pengaruh yang signifikan antara kinerja lingkungan 

terhadap nilai perusahaan. Artinya semakin perusahaan memperhatikan atau 

baik kinerja lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup perusahaan, 

maka nilai perusahaan dapat meningkat. Dengan kepedulian perusahaan 

terhadap lingkungan maka akan ada nilai tambah dari suatu perusahaan.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2 :Kinerja lingkungan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai 

perusahaan 

3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

       Kinerja keuangan perusahaan adalah suatu analisis dalam kemampuan 

mengelola dan mengendalikan sumber daya yang ada diperusahaan dalam 

pencapaiannya. Dalam laporan keuangan yang digunakan dengan rasio 

keuangan dapat diketahui bahwa perusahaan dijalankan dengan efisien dan 

efektif. Dengan menggambarkan nilai pasar suatu perusahaan dapat 

meningkatkan daya tarik investor. Jika harga saham perusahaan meningkat , 

maka pemegang saham akan bertambah. 

       Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas dengan menggunakan  

ROA sebagai alat ukur terhadap nilai perusahaan Ulupui(2007) menyatakan 

jika nilai perusahaan ditentukan oleh earning power dari suatu asset 
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perusahaan. Hasil yang positif menunjukan semakin earning power, 

semakin efisien perputaran aset dan akan semakin tinggi profit margin yang 

diperoleh.Hal tersebut akan berdampak pada nilai perusahaan. Investor 

melakukan overview  perusahaan dengan cara melihat rasio keuangan 

sebagai alat untuk mengevaluasi investasi, karena rasio keuangan dapat 

menigkatkan nilai dalam perusahaan.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3  :ROA berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Perusahaan 
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C. MODEL PENELITIAN 
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   Gambar 2.1 

Model Penelitian 
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