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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap perusahaan tentu memiliki visi untuk mencapai keuntungan 

yang maksimal, memakmurkan para pemilik saham sehingga dapat 

memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan mencerminkan kekayaan 

yang dimiliki oleh perusahaan sama halnya seperti saham atau surat berharga 

yang lainnya. Nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan 

pemegang saham. Dengan jaminan kesejahteraan tersebut para pemegang 

saham tidak akan ragu untuk menanamkan modalnya.  

Pada umumnya nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh faktor 

finansial, faktor finansial dapat mencerminkan tentang bagaimana perusahaan 

memperoleh dana serta mengalokasikan dana tersebut, sehingga dalam 

penggunaanya dapat menguntungkan perusahaan. Selain itu untuk mengetahui 

nilai perusahaan memiliki prospek baik atau tidak dimasa mendatang adalah 

dengan melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Laba 

perusahaan selain merupakan indikator untuk mengukur nilai perusahaan juga 

untuk memenuhi kewajiban bagi para penyandang danannya, dan merupakan 

elemen dalam penciptaan nilai perusahaan (Rahayu, 2010). Pada saat ini 

dalam menilai kinerja suatu perusahaan tidak hanya dinilai dari faktor 

finansial saja,faktor non finansial juga memiliki pengaruh yang cukup besar 

terhadap kinerja perusahaan yang berdampak terhadap nilai perusahaan, faktor 
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non finansial yang dimaksud salah satunya adalah Corporate social 

responsibility. 

Corporate social responsibility merupakan salah satu faktor non 

finansial yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen dalam meningkatkan 

nilai perusahaan karena semakin berkembangnya perusahaan, kesenjangan 

sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya dapat terjadi. Salah satu 

contohnya adalah kasus semburan lumpur yang terjadi sejak tanggal 28 Mei 

2006 di Kawasan Porong, Sidoarjo. Insiden ini terjadi akibat kesalahan dalam 

pengeboran gas yang dilakukan PT Lapindo Brantas dalam melakukan 

eksploitasi minyak dan gas di Sidoarjo yang menimbulkan pencemaran dan 

kerusakan lingkungan pada area yang sangat luas, tetapi juga mematikan 

sumber penceharian masyarakat sekitar. Hal ini mengakibatkan tuntutan 

hukum dan ganti rugi dari masyarakat yang pada akhirnya mengancam 

keberadaan perusahaan www.tagar.id.com. Dengan adanya masalah dengan 

masyarakat dan lingkungan sekitar, perusahaan mengalami kerugian besar dan 

berdampak pada penurunan laba perusahaan serta para investor yang 

bersangkutan mengalami kerugian. Untuk mengatasi hal tersebut pada tahun 

2007 perusahaan mulai menyelesaikan ganti rugi  kepada masyarakat dengan 

cara membeli bangunan dan tanah yang terkena dampak insiden lumpur 

tersebut. selain itu perusahaan juga menciptakan pembangunan yang 

berkelanjutan yang mana dalam operasinya mulai memperhatikan 

pemberdayaan sosial dan pemulihan lingkungan agar dapat mengurangi 
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dampak negatif dari operasi bisnis tersebut dengan pelaksanaan Corporate 

social responsibility. 

 

Dalam keberlanjutan pembangunan akan terjamin jika perusahaan 

selalu memandang dimensi sosial dan lingkungan hidup, selain mengejar 

profit yang tinggi perusahaan juga wajib memperhatikan dan terlibat dalam 

pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi aktif dalam menjaga 

kelestarian lingkungan (Hutabarat dkk, 2015). Hal ini diatur dalam Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang 

disahkan pada 20 Juli 2007. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas 

menyatakan : (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahannya di bidang 

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). (2) TJSL merupakan kewajiban 

Perseroan yang yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan 

yang pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan dan kewajaran. (3) 

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sosial dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya UU PT, perusahaan 

khususnya perseroan terbatas yang bergerak di bidang dan atau berkaitan 

dengan sumber daya alam harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya 

kepada masyarakat. 

Peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian  

lingkungan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
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Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan 

terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan 

mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang 

meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, 

dan penegakan hukum. Pada prakteknya undang-undang dan peraturan 

tersebut juga perlu dievaluasi efektivitasnya agar tidak hanya menjadi regulasi 

semata. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah 

membentuk suatu program yang disebut dengan Program Penilaian Peringkat 

Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) sebagai 

bentuk dorongan bagi perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal 

ini dilakukan untuk menilai kinerja lingkungan perusahaan semakin baik 

dalam usaha peduli terhadap lingkungan. 

Kinerja lingkungan diukur menggunakan warna mulai dari emas, hijau, 

biru, merah, dan hitam. Suatu perusahaan akan mendapat peringkat emas 

apabila perusahaan telah secara konsisten menunjukan keunggulan lingkungan 

dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan 

bertanggung jawab kepada masyarakat, peringkat hijau apabila perusahaan 

telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang disyaratkan dalam 

peraturan melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan 

sumber daya secara efisien melalui upaya reduce, reuse, recycle, recovery dan 

melakukan tanggung jawab sosial dengan baik, peringkat biru apabila 

perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang 

dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, peringkat 
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merah apabila perusahaan tidak melaksanakan kegiatan pengelolaan 

lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan  

perusahaan akan mendapatkan peringkat hitam apabila perusahaan dengan 

sengaja melakukan perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan pencemaran 

dan kerusakan lingkungan selain itu melakukan pelanggaran terhadap 

perundang-undangan (http://www.mnlhk.go.id). 

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tentang Program 

Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 

pada tahun 2016 terdapat 1786 perusahaan dalam kategori penilaian PROPER, 

terdapat 19 perusahaan mendapatkan peringkat emas, peringgkat hijau 150 

perusahaan, peringkat biru 1486 perusahaan, peringkat merah 130 perusahaan, 

dan peringkat hitam 1 perusahaan, terdapat 22 perusahaan yang tidak bisa 

ditetapkan menjadi peserta dikarenakan sedang dalam proses penegakan 

hukum dan 11 perusahaan tidak bisa ditetapkan menjadi peserta karena sudah 

tidak beroperasi. Banyaknya perusahaan yang mendapatkan peringkat biru 

menggambarkan bahwa perusahaan hanya menjalankan kinerja lingkungan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan saja dan perusahaan yang 

mendapatkan peringkat hijau dan emas menggambarkan suatu keseriusan 

dalam mengelola lingkungannya. Hasil yang didaptakan dari peringkat 

PROPER dapat mendorong perusahaan agar semakin peduli terhadap 

lingkungan selain itu dapat digunakan sebagai penilaian investor guna 

mempertimbangkan tujuan investasinya. 
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Banyak penelitian yang mencoba meneliti faktor-faktor yang dapat 

memepengaruhi nilai perusahaan, seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Lingga dan Suaryana (2017) dengan judul “ Pengaruh Langsung dan Tidak 

Langsung Kinerja Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan” yang menyatakan 

hasil bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Hal ini menyatakan bahwa semakin besar upaya pengelolaan lingkungan oleh 

perusahaan, maka semakin besar dampaknya terhadap nilai perusahaan. 

Sedangkan pengaruh tidak langsung kinerja lingkungan dengan environmental 

disclosure sebagai moderating tidak dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 

Selanjutnya penelitiaan yang terkait faktor-faktor yang mempengaruhi nilai 

perusahaan juga telah dilakukan oleh Oktrivina (2016) dengan menguji 

Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Firm Value pada 

Perusahaan Manufaktur dan Non Manufaktur  yang terdaftar di BEI Periode 

2014. Berrdasarkan penelitian tersebut menyimpulkan hasil bahwa Corporate 

Social Responsibility berpengaruh positif terhadap Firm Value pada 

perusahaan manufaktur dan non manufaktur. Hasil ini menunjukan bahwa 

besar kecilnya praktik Corporate Social Responsibility dapat mempengaruhi 

peningkatan nilai perusahaan. Pada penelitian lain yang menguji pengaruh 

Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan 

dilakukan oleh Adhitya, dkk (2016) menyatakan hasil bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, hal tersebut menunjukan bahwa 

apabila profitabilitas yang diraih oleh perusahaan tinggi maka akan membuat 
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investor tertarik untuk menanamkan modalnya sehingga dapat meningkatkan 

nilai perusahaan. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti akan melakukan 

penelitian dengan mengacu pada penelitian Adhitya, dkk (2016) yang berjudul 

“ Pengaruh Pengungkapan CSR dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan”  

dengan alasan bahwa penelitian tersebut cukup relevan, dibuktikan dengan 

adanya sumber/sitasi yang jelas, serta pada pengukuran variabel profitabilitas 

dan nilai perusahaan yang memiliki kesamaan, sehingga membantu untuk 

dijadikan referensi penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi perbedaan 

adalah ditambahkannya variabel kinerja lingkungan sebagai pelengkap konsep 

triple bottom line yang pertama kali dikenalkan oleh Elkington (1998) yang 

terdiri dari Profit, Lingkungan, dan Sosial “ Suatu perusahaan dapat berhasil 

dalam menjalankan kegiatan usahannya apabila perusahaan tersebut tidak 

hanya berfokus pada profit saja, namun hal yang cukup penting juga selain 

faktor finansial tersebut yaitu lingkungan dan sosial”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan? 

2. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?  
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C. Pembatasan Masalah 

Batasan dalam penelitian ini adalah : Banyaknya perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak mungkin untuk diteliti semuanya 

dengan waktu dan kemampuan peneliti yang sangat terbatas sehingga dengan 

adanya variabel kinerja lingkungan menjadi batasan dalam penelitian yang 

memiliki dasar yang jelas. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menemukan bukti empiris bahwa corporate social 

responsibility (CSR) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

2.  Untuk menemukan bukti empiris bahwa kinerja lingkungan  

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

3. Untuk menemukan bukti empiris bahwa profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai bahan informasi untuk penelitian dan penulisan 

selanjutnya di bidang ekonomi. 

2. Bagi kalangan masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai edukasi dan informasi untuk mengetahui hal-hal 

yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab 
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sosial yang diungkapkan perusahaan yang akan berdampak langsung 

pada lingkungan itu sendiri. 

3. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini merupakan salah satu bagian 

sumbang pikir oleh manajemen perusahaan dengan cara meraih profit 

tanpa mengesampingkan aspek sosial dan aspek lingkungan sehingga 

dapat mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan yang diharapkan 

semua pihak. Selain itu dapat memberikan kesadaran tentang 

pentingnya pengungkapan kinerja lingkungan dan tanggung jawab 

sosial agar dapat memberikan informasi yang transparan melalui 

laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. 
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