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A. Latar Belakang 

 Meningkatkan nilai perusahaan merupakan  tujuan utama dari sebuah 

perusahaan (Permanasari, 2010). Apabila suatu perusahaan berjalan dengan lancar 

maka hal tersebut dapat meningatkan nilai perusahaan. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa untuk mengukur tingkat efektifitas perusahaan maka nilai dari saham 

kepemilikan dapat  menjadi indeks yang tepat. Berdasarkan alasan itulah, maka 

tujuan manajemen keuangan dinyatakan dalam bentuk memaksimalisasikan harga 

saham yang diterbitkan atau maksimalisasi nilai saham kepemilikan perusahaan 

(Cecilia dkk, 2015). 

Indonesia telah mengalami krisis global pada tahun 2008 yang berdampak 

pada turunnya harga saham di pasar modal Indonesia. Hal ini menjadi perhatian 

para investor asing maupun domestik untuk berhati-hati dalam menanamkan 

modalnya. Namun, adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dapat membuat 

investor lebih leluasa melakukan investasi tanpa adanya batasan antar negara.  

Memasuki  Asean Economic Community (AEC)  pada tahun 2015 akhir   

merupakan suatu tantangan besar bagi negara anggota AEC, termassuk Indonesia. 

Industri manufaktur merupakan sektor yang paling banyak di Indonesia. Dengan 

adanya pasar bebas di ASEAN yang memiliki 5 elemen kunci free flow of goods, 

services, investment, capital and skill labour  maka perusahaan disektor manufaktur 



harus memanfaatkan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya dengan 

memaksimalkan nilai perusahaan untuk menarik minat para investor.  

Di Indonesia corporate social responsibility (CSR) telah menjadi salah satu 

perbincangan untuk meningkatkan citra perusahaan di mata investor atau 

masyarakat.  Namun tidak semua perusahaan di Indonesia mengungkapkan CSR. 

Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya sarana pendukung untuk 

mengungkapkan CSR kedalam annual report. Sarana yang tidak mendukung 

seperti standar dalam pelaporannya dan sektor di  pasar modal  Indonesia juga 

kurang mendukung yang ditandai dengan tidak adanya penerapan indeks saham 

perusahaan yang melakukan CSR. 

Pada era globalisasi seperti saat ini perusahaan di Indonesia telah banyak 

yang mengungkapkan CSR di dalam annual report. Hal ini dikarenakan semakin 

berkembangnya perusahaan saat ini maka semakin mudah perusahaan tersebut  

untuk melakukan perusakan yang akan mencemari lingkungan sekitar  dan nantinya 

akan berdampak buruk bagi masyarakat sekitar lingkungan perusahaan tersebut. 

Menurut John Elkington dalam Augustine (2014) Perusahaan tidak hanya dituntut 

untuk melakukan single buttom line  yaitu nilai perusahaan dalam bentuk tangung 

jawabnya pada hal keuangan perusahaan saja namun juga harus berpijak pada triple 

bottom line  yaitu tidak  hanya keuangan perusahaan atau  profit saja  namun juga 

dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat(people) dan turut aktif dalam 

menjaga kelestarian lingkungan (planet) khususnya lingkungan sekitar perusahaan. 

Hal ini dikarenakan, kondisi keuangan saja tidak cukup untuk menjamin 

keberlangsungan hidup perusahaan sehingga perlu melaksanakan  corporate social 



responsibility dengan bertindak sesuai harapan masyarakat serta meminimalkan 

dampak negatif terhadap lingkungan. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang telah 

disahkan pada tanggal 20 Juli 2007, dimana perusahaan yang melakukan kegiatan 

usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan. Banyak  media massa memberikan sorotan 

yang mendalam kepada perusahaan dengan kepedulian lingkungan yang rendah 

sehingga dapat memperburuk hubungan perusahaan dengan masyarakat 

(Nugraha,2015). 

Pemikiran yang melandasi CSR yang dianggap inti dari etika suatu bisnis 

adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi 

dan legal kepada shareholder saja namun juga kepada stakeholders yang 

jangkauannya meliputi pegawai, pelanggan, pemerintah, supplier, komunitas  

bahkan juga kompetitor. CSR sudah bukan lagi merupakan suatu hal atau kegiatan 

yang bersifat sukarela namun merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan 

untuk melakukannya agar mengurangi dampak yang negatif terhadap lingkungan. 

Beberapa penelitian terdahulu menunjukan tetang pengaruh corporate 

social responsibility terhadap nilai perusahaan dalam penelitian (Arafat et al, 2012; 

Kusumadilaga, 2010) dan Susanto (2012). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

besar kecilnya pengungkapan corporate social responsibility  yang dilakukan 

perusahaan dapat mempenngaruhi peningkatan nilai perusahaan. Namun, dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Agustine (2012) dan Maspupah (2014) menunjukan 

hasil bahwa corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai 



perusahaan. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Cecilia dkk (2015)  yang 

menemukan hasil bahwa corporate social responsibility  tidak berpengaruh secara 

sigifikan terhadap nilai perusahaan. 

Tujuan utama perusahaan adalah profitabilitas yang merupakan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Isu mengenai lingkungan merupakan hal 

yang sensitif yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan profitabilitas. Tidak jarang para pesaing menggunakan isu 

lingkungan dalam menjatuhkan kredibilitas perusahaan sehingga berpengaruh 

terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas (Suhardjanto, 

2010).  

Besar kecilnya profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan. Profitabilitas merupakan tingkat keuntungan 

bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya. 

Profitabilitas merupakan indikasi bagi  perusahaan sejauh mana perusahaan mampu 

menghasilkan laba dari penjualan dan investasi perusahaan. Keuntungan yang layak 

diberikan kepada pemegang saham adalah keuntungan pajak dan keuntungan 

setelah bunga. Semakin besar perusahaan mendapatkan keuntungan maka besar 

perusahaan tersebut dalam membayar deviden. 

Apabila profitabilitas perusahaan baik maka para stakeholders yang terdiri 

dari kreditur, supplier, dan juga investor akan melihat sejauh mana perusahaan 

dapat menghasilkan laba dari penjualan dan investasi perusahaan. Jadi secara 



teoritis semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dicapai perusahaan maka semakin 

tinggi nilai suatu perusahaan. (Weston dan Coveland,1992) 

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan Yuniansih dan Wirakusuma 

(2007) menyimpulkan bahwa profitabilitas sebagai indikator kinerja perusahaan 

berpengaruh positif terhadap perusahaan. Karena dengan meningkatnya kinerja 

perusahaan akan meningkatkan ROA dan ROE yang merupakan contoh proksi dari 

rasio profitabilitas. Penelitian Agustine (2014), Maspuspah, (2014) juga 

menunjukan hasil bahwa profitablitas berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian tersebut sejalan dengan penemuan Cecilia dkk, (2015) yang 

menemkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Semakin besar profitabilitas suatu perusahaan (ROA) memberikan 

indikasi prospek perusahaan yang baik karena adanya potensi peningkatan 

keuntungan yang diinvestasikan oleh pemegang saham untuk mendapatkan 

pertumbuhan laba sehingga dapat memicu investor untuk membeli saham.  

Secara umum, investor, kreditor, serta pihak manajemen akan lebih 

memberikan perhatian perhatian kepada perusahaan yang memiliki jumlah aset 

yang besar karena akan akan lebih leluasa dalam menggunakan aset yang ada untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) 

mengatakan bahwa ukuran perusahaan (firm size) yang besar menunjukkan 

perusahaan mengalami perkembangan sehingga investor akan merespon positif dan 

nilai perusahaan akan meningkat . Dalam menghadapi goncangan ekonomi, 

biasanya perusahaan yang berukuran besar akan lebih kokoh berdiri, meskipun 

tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan, 



sehingga investor akan lebih cenderung menyukai perusahaan berukuran besar dari 

pada perusahaan kecil. 

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sulistiono (2012) 

menyabutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Maspupah 

(2014) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Cecilia dkk (2015) menunjukan hasil 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Mereka berpendapat  bahwa investor ataupun calon investor tidak 

memperhatikan ukuran dari suatu perusahaan seperti berapa besarnya aset yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan melainkan lebih memperhatikan profitabilitas 

perusahaan sehingga para investor akan dapat memperoleh dividen yang  lebih 

tinggi. 

Permasalahan lingkungan saat ini menjadi salah satu hal yang diperhatikan 

oleh para konsumen dan investor. Setiap orang harus menerapkan lingkungan yang 

bersih baik didalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan.  

Apabila setiap orang menerapkan kebersihan maka nantinya hal tersebut akan 

berdampak baik bagi kita semua. Maka dari itu, ada baiknya untuk kita semua sadar 

akan lingkungan sekitar agar tetap melestarikan lingkungan hidup yang bersih.   

Bentuk kepedulian lingkungan dari perusahaan ditandai dengan adanya 

kinerja lingkungan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh  Suratno dkk (2006) 

menyatakan bahwa kinerja lingkungan perusahaan (environmental performance) 



adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (green). 

Penilaian kinerja lingkungan diukur dengan penilaian peringkat PROPER (Program 

Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan)  yang dilakukan oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup. Tujuan dari penilaian tersebut adalah untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan dalam pelestarian di bidang lingkungan. 

Pelaporan pengelolaan lingkungan yang dilakukan perusahaan merupakan 

faktor yang penting dalam transparasi dalam pengelolaan lingkungan karena 

perusahaan dapat dikatakan sebagai salah satu  pihak penyumbang dalam 

pertumbuhan ekonomi dan penyumbang terhadap aspek lingkungan negara 

khususnya di Indonesia. Sistem manajemen lingkungan memberikan mekanisme 

untuk mencapai dan menunjukkan performasi lingkungan yang baik melalui upaya 

pengendalian dampak lingkungan dari kegiatan produk dan jasa. Sistem tersebut 

juga dapat digunakan untuk mengantisipasi perkembangan tuntutan dan 

peningkatan performasi lingkungan dari konsumen serta untuk memenuhi 

persyaratan peraturan lingkungan hidup dari pemerintah (Muti Sophira Hilman dan 

Ellia Kristiningrum, 2008) 

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Markus (2000), Figge 

dan Hahn (2004), dan Al-Najjar (2012)  menjelaskan adanya hubungan antara 

kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Mazda (2013) menunjukan hasil bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 



Setelah melihat penelitian terdahulu ditemukan research gap dimana ada 

ketidak konsistenan dalam setiap hasil penelitian sehingga perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yaitu variabel penelitian dan jenis perusahaan. Penelitian ini akan 

ditambahkan variable kinerja lingkungan dan  menggunakan sektor manufaktur 

agar lebih akurat dalam membandingkan hasil penelitian dari tahun ke tahun. Oleh 

karena itu penulis tertarik  untuk melakukan penelitian dengan merumuskan judul 

’’Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, 

Ukuran Perusahaan dan Kinerja Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan’’ 

B. Batasan Masalah 

Penelitian ini membahas variabel-variabel yang mempengaruhi 

pengembangan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2012-2014 yang mengungkapkan PROPER dan 

mengungkapkan Corporate Social Responsibility . Variabel - variabel independen 

yang akan dianalisis adalah Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan dan Kinerja Lingkungan.  

 

C. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan beberapa 

rumusan masalah diantaranya: 

1. Apakah pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai 

perusahaan? 

2. Apakah pengaruh profitabilitas  terhadap nilai perusahaan ? 



3. Apakah pengaruh ukuran perusahaan  terhadap nilai perusahaan ? 

4. Apakah pengaruh kinerja lingkungan  terhadap nilai perusahaan ? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Menjelaskan pengaruh pengungkapan corporate social responsibility  terhadap 

nilai perusahaan  

2. Menjelaskan pengaruh profitabilitas  terhadap nilai perusahaan  

3. Menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan  

4. Menjelaskan pengaruh kinerja lingkungan  terhadap nilai perusahaan 

 

E. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, manfaat yang 

dapat diambil untuk beberapa pihak dengan menyusun penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

 

 

 

1. Bagi Peneliti  



Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

serta memperoleh pemahaman terhadap berbagai studi pada bidang akuntansi 

keuangan khususnya mengenai permasalahan yang diteliti.  

2. Bagi Investor  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

membuat keputusan investasi yang tepat pada perusahaan yang lebih peduli 

terhadap isu lingkungan. 

3. Bagi Manajemen Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan perusahaan untuk lebih 

perhatian terhadap lingkungan di Indonesia serta dapat menjadikan 

pertimbangan perusahaan untuk menerapkan Environmental Disclosure secara 

menyeluruh. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

serta dapat digunakan sebagai tambahan acuan untuk penelitian sejenis dan 

penelitian – penelitian selanjutnya.



 


