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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Stakeholder Theory 

Stakeholder adalah semua pihak internal maupun eksternal yang 

dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Stakeholder adalah kelompok individu 

yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keberhasilan atau 

kegagalan suatu organisasi (Luk, Yau, Tse et al, 2005). Dengan demikian 

pihak internal maupun eksternal, seperti: pemerintah, perusahaan pesaing, 

masyarakat sekitar, lingkungan, lembaga diluar perusahaan (LSM dan 

sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, 

kaum minoritas dan lainnya yang keberadaanya sangat mempengaruhi dan 

dipengaruhi perusahaan disebut stakeholder. 

Menurut pendekatan stakeholder, organisasi memilih untuk 

menanggapi banyak tuntutan dari para pihak yang berkepentingan, yaitu 
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setiap kelompok dari lingkungan luar organisasi yang terkena tindakan 

serta keputusan organisasi (Robbins & Coulter, 1999). 

Januarti dan Apriyanti (2005) mengemukakan bahwa terdapat 

beberapa alasan yang mendorong perusahaan perlu memperhatikan 

kepentingan stakeholder, antara lain adalah: 

a. Isu lingkungan melibatkan kepentingan berbagai kelompok dalam 

masyarakat yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka. 

b. Era globalisasi mendorong produk-produk yang diperdagangkan 

harus bersahabat dengan lingkungan. 

c. Para investor dalam menanamkan modalnya cenderung untuk 

memilih perusahaan yang memiliki dan mengembangkan kebijakan 

dalam program lingkungan. 

d. LSM dan pecinta lingkungan semakin vokal dalam melakukan 

kritik terhadap perusahaan yang kurang peduli terhadap 

lingkungan. 

2. Teori Legitimasi 

Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa hal yang mendasari 

teori legimitasi adalah kontrak sosial antar perusahaan dengan masyarakat 

dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. 

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam 

mengembangkan dan memajukan perusahaan. Hal itu dapat dijadikan 

sebagai cara untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait 

dengan upaya memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat yang 
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semakin maju (Noorhadi, 2011). Legitimasi masyarakat dapat dilihat 

sebagai sesuatu yang di cari perusahaan dari masyarakat. Dengan 

demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi 

perusahaan untuk bertahan hidup (O’Donovan, 2002). Beberapa studi 

tentang PSL (Pengungkapan Sosial dan Lingkungan) telah menggunakan 

teori legitimasi sebagai bisnis menjelaskan praktik PSL (Wilmshuts dan 

Frost, 2000). Teori legitimasi menyatakan bahwa organisai atau 

perusahaan secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa 

mereka melakukan kegiatan sosial dengan batasan dan norma-norma 

masyarakat dimana mereka berada (Rawi, 2010).  

 Tilt (1994) menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak 

dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai 

yang berlaku dalam masyarakat, dan bagaimana perusahaan menanggapi 

berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi kepentingan 

perusahaan. Teori legitimasi kaitannya dengan kinerja ekonomi dan 

kinerja keuangan adalah apabila terjadi ketidakselarasan antara sistem-

sistem nilai perusahaan dengan sistem nilai masyarakat maka perusahaan 

dapat kehilangan legitimasinya yang selanjutnya akan mengancam 

kelangsungan perusahaan (Deegen, 2002). 

 Dalam usaha memperoleh legitimasi, perusahaan melakukan 

kegiatan sosial dan lingkungan yang memiliki implikasi akuntansi pada 

pelaporan dan pengungkapan dalam laporan tahunan yang dipublikasikan 

(Deegen, 2002). Teori legitimasi menegaskan bahwa untuk memperoleh 
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kepercayaan dari masyarakat luas atas kegiatan yang dilakukan, maka 

perusahaan harus menjalankan kegiatannya sesuai dengan norma dan nilai-

nilai yang berlaku di lingkungan sekitar. 

3. Corporate Social Responsibility (CSR) 

Menurut Holme dan Watt (2006), Corporate Social Responsibility 

adalah komitmen berkelanjutan dari perusahaan yang berjalan secara etis 

dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan untuk meningkatkan 

kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka, komunitas lokal serta 

masyarakat luas. Dalam bukunya, Untung (2014) mendefinisikan 

Corporate Social Responsibility sebagai suatu komitmen berkelanjutan 

dari dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada 

pengembangan ekonomi dari komunitas setempat atau masyarakat luas. 

Menurut Rahmawati (2012) Corporate Social Responsibility juga 

merupakan salah satu bentuk sustainability reporting yang memberikan 

keterangan tentang berbagai aspek-aspek perusahaan mulai dari aspek 

sosial, lingkungan dan keuangan sekaligus yang tidak dapat dijelaskan 

secara tersirat oleh suatu laporan keuangan perusahaan saja. 

Corporate Social Responsibility adalah bagian dari pencapaian tiga 

keberhasilan perusahaan yang terdiri dari keberhasilan ekonomi, 

lingkungan dan sosial atau yang biasa disebut triple bottom line success of 

a company. Keseluruhan tanggung jawab tersebut dipandang sebagai 

kontribusi perusahaan dan dunia bisnis secara umum dalam mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan merupakan 
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tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam upaya untuk menaikan 

ketertarikan publik, serta pemerintah lewat Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 pasal 66 ayat (2) tentang Perseroan Terbatas mewajibkan 

perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosialnya 

dalam laporan tahunan. 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility dilakukan melalui 

standar GRI (Global Reporting Intiative). Global Reporting Intiative 

adalah sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah mempelopori 

perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan 

keberlanjutan dan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan dan 

penerapan di seluruh dunia (www.globalreporting.org). seiring 

berjalannya waktu GRI mengalami beberapa perubahan hingga akhirnya 

keluarlah pedoman terbaru yang merupakan generasi ke 4 yang lebih 

dikenal dengan GRI G4. Kategori  yang terdapat dalam GRI G4 adalah 

sebagai berikut: 

a. Kategori ekonomi 

b. Kategori lingkungan 

c. Kategori  sosial 

d. Kategori hak asasi manusia 

e. Kategori Produk 

f. Kategori tenaga kerja 

4. Kinerja Lingkungan 
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Kinerja lingkungan perusahaan adalah kinerja perusahaan dalam 

menciptakan lingkungan yang baik atau green (Rakhiemah dan Agustia, 

2009). Di Indonesia penerapan kinerja lingkungan perusahaan difasilitasi 

dengan adanya Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan 

(PROPER), yaitu instrumen yang digunakan oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup untuk melakukan pemeringkatan ketaatan perusahaan 

dalam melakukan kinerja lingkungannya. Program penilaian proper telah 

diluncurkan sejak tahun 2002 oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) 

yang pada awalnya dikenal dengan nama program kali bersih 

(PROKASIH) yang mana program ini bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas air sungai sehingga memenuhi fungsi peruntukkannya. 

Tujuan diadakannya program penilaian PROPER adalah untuk 

mendorong peningkatan kinerja perusahaan untuk dapat memberikan 

transparansi informasi kepada para stakeholder mengenai aktivitas 

pengelolaan dan penataan lingkungan, karena hasil yang dari 

pemeringkatan ini akan diumumkan ke publik, sehingga dapat membawa 

dampak bagi reputasi perusahaan. Penilaian kinerja ketaatan perusahaan 

dalam PROPER menggunakan indikator warna, dimulai dari warna emas 

sebagai peringkat terbaik yang berarti bahwa perusahaan telah melakukan 

pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dan melakukan 

upaya pengembangan masyarakat secara berkesinambungan. Diikuti warna 

hijau, biru, merah, dan untuk peringkat terburuk diindikasikan dengan 

warna hitam, yaitu perusahaan dengan peringkat warna hitam berisiko 
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untuk di tutup ijin usahanya oleh Kementerian Lingkungan Hidup 

dikarenakan berpotensi mencemari lingkungan. Pemeringkatan ini 

dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat untuk mengeahui 

peringkat yang ada. 

5. Nilai Perusahaan 

Dalam jangka panjang, tujuan perusahaan adalah untuk 

meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran para 

pemilik atau para pemegang saham (Wahidawati, 2002). Fama (1978) 

berpendapat bahwa nilai perusahaan akan tercermin dari harga pasar 

sahamnya. Nurlela dan Islahudin (2008) menyebutkan bahwa nilai 

perusahaan merupakan harga yang bersedia di bayar oleh calon pembeli 

apabila perusahaan tersebut dijual. Semakin tinggi nilai perusahaan 

menggambarkan semakin sejahtera pula pemiliknya. Nilai perusahaan 

dapat meningkat jika institusi mampu menjadi alat pengawasan yang 

efektif. 

Menurut Herawaty (2008) salah satu alternatif yang digunakan 

dalam  mengukur nilai perusahaan adalah dengan Tobin’s Q. Rasio ini 

dikembangkan oleh Profesor James Tobin (1967). Karena rasio ini dinilai 

bias memberikan informasi paling baik. Tobin’s Q juga memasukan semua 

unsur utang dan modal saham perusahaan, tidak hanya harga saham dan 

ekuitas perusahaan saja yang dimasukan, namun seluruh asset perusahaan. 

Dengan memasukan seluruh asset perusahaan berarti perusahaan tidak 

hanya berfokus pada satu tipe investor saja yaitu investor dalam bentuk 
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saham namun juga untuk kreditur karena sumber pembiayaan operasional 

perusahaan bukan hanya dari ekuitasnya saja tetapi juga dari pinjaman 

yang diberikan oleh kreditur. Sehingga semakin besar Tobin’s Q 

menunjukan bahwa perusahaan memiliki pertumbuhan yang baik. Hal ini 

dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar aset perusahaan 

dibandingkan dengan nilai buku aset perusahaan, maka semakin besar 

kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk 

memiliki perusahaan tersebut (Sukamulja, 2004). 

 

 

Nilai perusahaan dalam beberapa literatur yang dihitung 

berdasarkan harga saham disebut dengan beberapa istilah antara lain 

adalah: 

1. Price to Book Value (PBV) yaitu perbandingan harga saham 

dengan nilai buku saham. 

2. Market to Book Ratio (MBR) yaitu perbandingan antara harga 

pasar saham dengan nilai buku saham. 

3. Market to Book Asset Ratio yaitu ekspektasi pasar tentang nilai dari 

peluang investasi dan pertumbuhan perusahaan dengan 

perbandingan antara nilai pasar aset dengan nilai buku aset. 

4. Market Value of Equity yaitu nilai pasar ekuitas perusahaan 

menurut penilaian para pelaku pasar. Nilai pasar ekuitas adalah 

jumlah ekuitas dikali dengan harga per lembar ekuitas. 
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5. Enterprise value (EV) yaitu nilai kapitalisasi market yang dihitung 

sebagai nilai kapitalisasi pasar ditambah total kewajiban ditambah 

minority interest dan saham preferen dikurangi total kas dan 

ekuivalen kas. 

6. Price Earning Ratio (PER) yaitu harga yang bersedia dibayar oleh 

calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual dengan 

menghitung harga saham dibagi laba per saham. 

7. Tobin’s Q yaitu nilai pasar dari suatu perusahaan dengan 

membandingkan nilai pasar suatu perusahaan yang terdaftar di 

pasar keuangan dengan nilai penggantian aset perusahaan. 

 

6. Profitabilitas  

Menurut Sartono (1996), profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan 

penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Pada umumnya perusahaan 

lebih menyukai pendapatan yang mereka terima digunakan sebagai sumber 

utama dalam pembiayaan untuk investasi. Apabila sumber dari perusahaan 

maka alternatif lain yang digunakan adalah dengan mengeluarkan hutang, 

baru kemudian mengeluarkan saham baru sebagai alternatif lain untuk 

pembiayaan. Perusahaan yang dapat menghasilkan laba yang besar dengan 

pertumbuhan lambat akan mempunyai tingkat debt to equity ratio yang 

rendah jika dibandingkan dengan rata-rata industri yang ada. 
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Laba seringkali menjadi salah satu ukuran kinerja perusahaan 

dimana ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi berarti kinerjanya 

baik dan sebaliknya apabila perusahaan memiliki laba yang rendah berarti 

kinerjanya buruk. Laba perusahaan selain merupakan indikator 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang 

dananya juga merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang 

menunjukan prospek perusahaan di masa yang akan dating. Laba juga 

sering dibandingkan dengan kondisi keuangan lainnya, seperti penjualan, 

aktiva dan ekuitas. Perbandingan ini sering disebut dengan rasio 

profitabilitas (Horne dan Wachowicz, 2013). 

Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat tidak hanya bagi 

pihak internal, tetapi juga pihak diluar perusahaan, terutama pihak yang 

memiliki kepentingan dengan perusahaan. Tujuan penggunaan rasio 

profitabilitas menurut Kasmir (2014), adalah: 

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan 

dalam satu periode tertentu. 

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan 

laba perusahaan tahun sekarang. 

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal 

sendiri. 

5. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 
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6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik dengan modal sendiri. 

Menurut Fahmi (2013), dalam menghitung rasio profitabilitas 

terdapat pengukuran yang dapat digunakan, antara lain adalah: 

1. Gross Profit Margin (GPM) merupakan rasio yang 

memperlihatkan hubungan antar penjualan dan beban pokok 

penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk 

mengendalikan biaya persediaan. 

2. Net Profit Margin (NPM) merupakan salah satu rasio yang 

digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara 

pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih 

setelah pajak dengan penjualan bersih. 

3. Return on Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk 

melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu 

memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang 

diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset 

yang ditanamkan oleh perusahaan. 

4. Return on Equity (ROE) merupakan rasio yang mengkaji sejauh 

mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang 

dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 
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No  Penulis & Tahun Variabel yang digunakan Hasil 

1 Putra, dkk (2017) Variabel independen: 

- CSR 

Variabel dependen: 

- Nilai perusahaan 

Variabel moderating: 

- ROA 

 

1.Pengungkapan CSR 

memiliki pengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan 

 

2.Interaksi CSR dengan ROA 

tidak memoderasi hubungan 

anatara pengungkapan CSR 

dengan nilai perusahaan. 

2 Auliya (2018) Variabel independen: 

- Knerja 

lingkungan 

Variabel dependen: 

- Nilai perusahaan 

Variabel intervening: 

- CSR 

1. Kinerja lingkungan 

berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. 

 

2. Kinerja lingkungan 

berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan dengan CSR 

sebagai variabel intervening. 

 

 

 

 

Lanjutan tabel 2.1 
3 Umbara dan 

Suryanawa 

(2014) 

Variabel independen: 

- CSR 

Variabel dependen: 

- Nilai perusahaan 

1. Pengungkapan CSR 

berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. 

4 Oktrivina DS 

(2016) 

Variabel independen: 

- CSR 

Variabel dependen: 

- Nilai perusahaan 

1. Pengungkapan CSR 

berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. 

5 Susanti dan 

Santoso (2011) 

Variabel independen: 

- Profitabilitas  

Variabel dependen: 

- Nilai perusahaan 

Variabel moderating: 

- CSR 

1.Profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap nilai 

perusahaan 

 

2. Profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap nilai 

perusahaan dengan CSR 

sebagai variabel moderating.  

6 Agustina (2012) Variabel independen: 

- ROE 

- CSR 

Variabel dependen: 

1. ROE berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan 

 

2. Pengungkapan CSR 
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Nilai perusahaan berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan.  

7 Rahardjo (2013) Variabel independen: 

- Profitabilitas  

Variabel dependen: 

Nilai perusahaan 

1. Profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap nilai 

perusahaan. 

8 Nurlela dan 

Islahudin 

(2008) 

Variabel independen: 

- CSR 

Variabel dependen: 

Nilai perusahaan 

1. CSR tidak berpengaruh 

positif terhadap nilai 

perusahaan.  

9 Weni dan 

Setyoningsih 

(2011) 

Variabel independen: 

- Kinerja 

lingkungan 

Variabel dependen: 

- Nilai perusahaan 

Variabel moderating: 

CSR 

1. Kinerja lingkungan 

berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan 

 

2. Kinerja lingkungan 

berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan dengan CSR 

sebagai variabel moderating.  

10 Udayani dan 

Suaryana (2013) 
Variabel independen: 

- Profitabilitas  

Variabel dependen: 

Nilai perusahaan 

1. Profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Lanjutan tabel 2.1 

11 Tjahjono (2013) Variabel independen: 

- Kinerja 

lingkungan  

Variabel dependen: 

- Nilai 

perusahaan 

1.Kinerja lingkungan tidak 

berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang telah 

diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengenai pengaruh 

corporate social responsibility, kinerja lingkungan, dan profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan adalah sebagai berikut: 

Dalam penelitian Rustiarini (2008) menunjukan bahwa CSR 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Perusahaan dapat 

menggunakan informasi tanggung jawab sosial sebagai keunggulan 

kompetitif, dikarenakan investor yang akan menanamkan modalnya melihat 

dari sisi sosial dan lingkungan yang diungkapkan oleh perusahaan. 

Penelitian lain terkait kinerja lingkungan oleh Rihatiningtyas (2015) 

menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan, hasi ini sesuai dengan teori legitimasi yaitu apabila perusahaan 

mampu memperhatikan pengelolaan lingkungannya maka keberadaan 

perusahaan tersebut akan mendapatkan respon positif oleh masyarakat atau 

pihak luar, sehingga citra perusahaan akan meningkat Investor lebih tertarik 

pada perusahaan yang memiliki citra/image baik di masyarakat, karena 

berdampak pada tingginya loyalitas konsumen terhadap produk perusahaan. 

12 Nurani (2015) Variabel independen: 

- Kinerja 

lingkungan  

Variabel dependen: 

- Nilai 

perusahaan 

1. Kinerja lingkungan tidak 

berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. 
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Dengan demikian, dalam jangka panjang penjualan dan profitabilitas 

perusahaan akan meningkat.  

Penelitian mengenai profitabilitas terhadap nilai perusahaan oleh 

Udayani dan Suaryana (2013) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan, karena Semakin tinggi profitabilitas 

perusahaan, maka semakin besar pula pengembalian yang diterima, sehingga 

akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

  

     H1 (+) 

 

    H2 (+) 

HH 

     

    H3 (+) 

 

 

 

D. Hipotesis 

1. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan 

Hackston dan Milne (1996) mengatakan bahwa perusahaan yang 

berorientasi pada konsumen diperkirakan akan memberikan informasi 

CSR                              (X1) 

Kinerja Lingkungan     (X2) 

  Profitabilitas               (X3) 

    (Y)     Nilai Perusahaan 
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mengenai pertanggungjawaban sosial karena dapat meningkatkan citra  

perusahaan. Semakin banyak informasi sosial dan lingkungan yang 

disampaikan oleh suatu perusahaan maka akan menarik minat investor 

untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan. Jika minat investor 

naik maka akan mendorong harga saham naik. ketika harga saham naik 

maka akan memberikan kemakmuran kepada para investor yang artinya 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) yang menguji 

pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan menghasilkan kesimpulan bahwa 

pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, yang 

berarti bahwa jika semakin tinggi kegiatan CSR yang dilakukan 

perusahaan dan semakin banyak pengungkapan yang dilakukan 

perusahaan, akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Penelitian Zuhroh dan Putu (2003) menyatakan bahwa 

pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan yang go public 

telah terbukti berpengaruh terhadap volume perdagangan saham bagi 

perusahaan yang masuk kategori high profile. Selain itu penelitian Auliya 

(2018) menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan, artinya bahwa investor sudah memulai merespon dengan baik 

informasi sosial yang disajikan perusahaan dalam laporan tahunan. 

Semakin luas pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dalam 

laporan tahunan ternyata memberikan pengaruh terhadap volume 

perdagangan saham perusahaan dimana terjadi lonjakan perdagangan pada 
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seputar publikasi laporan tahunan sehingga menarik minat investor untuk 

menginvestasikan dananya pada perusahaan. Dari penejelasan diatas maka 

hipotesis pertama yang akan diuji adalah sebagai berikut:  

H1 : Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap 

Nilai Perusahaan. 

2. Pengaruh Kinerja Lingkungan  terhadap Nilai Perusahaan 

Kinerja lingkungan yang baik akan menyebabkan perusahaan 

banyak mengungkapkan kegiatan lingkungan yang dilakukan perusahaan 

(Rakhiemah dan Agustia, 2009). Jika perusahaan tidak memperhatikan 

lingkungan dalam jangka panjang, hal itu akan mempengaruhi 

pertumbuhan nilai perusahaan yang menjadikan nilai perusahaan 

bertumbuh secara lambat bahkan tidak ada pertumbuhan. Upaya untuk 

mendukung pelaksanaan tanggung jawab lingkungan yang dilakukan 

perusahaan di Indonesia, pada tahun 2002 pemerintah bersama dengan 

Kementerian Lingkungan Hidup meluncurkan Program Penilaian Kinerja 

Perusahan (PROPER) yang merupakan salah satu upaya Kementerian 

Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan perusahaan dalam 

pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi dengan 

melibatkan masyarakat secara aktif (Rakhiemah dan Agustia, 2009). 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian Calderon et al. (2012) 

serta (Hariati dan Rihatiningtyas, 2015) menunjukkan hasil bahwa kinerja 

lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, penelitian yang 

sama juga dilakukan oleh Auliya (2018) serta (Kurnia dan Wirasadena, 
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2018) yang menguji pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai 

perusahaan yang menunjukan hasil bahwa kinerja lingkungan berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan, hasil tersebut menunjukan bahwa 

semakin baik kinerja lingkungan yang dilakukan perusahaan akan dapat 

menarik para investor karena telah mendapatkan kepercayaan dari 

masyarakat sehingga hal ini dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dari 

penejelasan diatas maka hipotesis kedua yang akan diuji adalah sebagai 

berikut: 

H2 : Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan  

Menurut Gibson (2001), Profitabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas menjadi salah satu 

barometer atas keberhasilan sebuah perusahaan. Profitabilitas merupakan 

salah satu aspek fundamental perusahaan, karena selain memberikan daya 

tarik yang besar bagi investor yang akan menanamkan dananya pada 

perusahaan juga sebagai alat ukur terhadap efektivitas dan efisiensi 

penggunaan semua sumber daya yang ada di dalam proses operasional 

perusahaan. Profitabilitas perusahaan yang terus meningkat akan semakin 

dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dan minat para calon investor 

untuk menanamkan investasinya pada perusahaan tersebut, karena pada 

dasarnya investor mengharapkan tingkat pengembalian yang optimal atas 

investasi yang ditanamkannya. Respon positif dari para investor akan 
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berdampak pada meningkatnya harga saham perusahaan, sehingga nilai 

perusahaan pun akan semakin meningkat.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2012) yang meneliti 

tentang Pengaruh ROA Terhadap Nilai Perusahaan, menghasilkan 

kesimpulan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. 

Ang (1997) menyatakan bahwa rasio profitabilitas menunjukkan 

keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas 

merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Dengan 

banyaknya investor yang membeli saham perusahaan maka akan 

menaikkan harga saham perusahaan tersebut sehingga akan meningkatkan 

nilai perusahaan. Pernyataan ini perkuat oleh penelitian Rajab (2017) yang 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Dari penejelasan diatas maka hipotesis ketiga 

yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

H3 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Nilai perusahan. 
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