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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori 

Penelitian tentang pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan 

pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2013 membutuhkan kajian teori sebagai berikut: 

2.2 Teori Keagenan ( Agency Theory ) 

 Menurut Brigham & Houston (2006) dalam Retno M. dan 

Priantinah (2012) pemilik perusahaan memberi kekuasaan kepada para 

manajer, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, dimana hal ini 

menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan 

(agency theory). Hubungan keagenan (agency relationship) terjadi ketika satu 

atau lebih individu, yang disebut sebagai prinsipal menyewa individu atau 

organisasi lain, yang disebut sebagai agen, untuk melakukan sejumlah jasa 

dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan kepada agen 

tersebut.  

Agency theory menjelaskan hubungan antara dua belah pihak yang 

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

yang diberikan untuk suatu tugas dan prinsipal (pemegang saham) sebagai 

pihak yang memberikan wewenang. Manajer selaku penerima amanah dari 

pemilik perusahaan seharusnya menentukan kebijakan yang dapat 
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meningkatkan kepentingan pemegang saham yaitu memaksimumkan nilai 

saham perusahaan (Brigham & Houston, 2001). Konflik timbul ketika 

manajer bertindak atas namanya. Prisipal merasa khawatir bahwa agen akan 

melakukan tindakan yang tidak disukai oleh prinsipal seperti memanfaatkan 

fasilitas perusahaan secara berlebihan atau mengambil keputusan yang penuh 

risiko, misalnya menciptakan utang yang tinggi untuk meningkatkan nilai 

perusahaan (atas biaya pemilik) dimana tindakan ini disebut moral hazard 

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

Kecenderungan manajemen perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya pihak lain. Jensen & 

Meckling (1976), mengemukakan bahwa terjadinya agency problem 

disebabkan jika proporsi kepemilikan manajer atas saham kurang dari 100%. 

Sehingga manajer bertindak untuk mengejar kepentingannya sendiri dan tidak 

berdasarkan memaksimalkan nilai perusahaan dalam pengambilan keputusan 

keuangan khususnya keputusan pendanaan. 

2.3  Nilai Perusahaan 

 Pengertian nilai perusahaan dilihat dari kekuatan tawar menawar 

saham. Apabila perusahaan diperkirakan sebagai perusahaan mempunyai 

prospek pada masa yang akan datang, maka nilai sahamnya menjadi tinggi. 

Sebaliknya, apabila perusahaan dinilai kurang memiliki prospek maka harga 

saham menjadi rendah,  Mardiyati (2012). 

Menurut Rustendi dan Jimmi (2008) nilai perusahaan merupakan 

harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut 
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dijual. Perusahaan. Wardani dan Hermuningsih (2011) mengemukakan nilai 

perusahaan sering dikaitkan dengan harga saham, yakni persepsi investor 

terhadap perusahaan. Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi pula 

nilai perusahaan lazim diindikasikan dengan price to book value, yang 

merupakan tingkat kepercayaan pasar pada prospek perusahaan ke depan. 

Nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti juga oleh tingginya 

kemakmuran pemegang saham. Semakin tinggi harga saham semakin tinggi 

pula nilai perusahaan, nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para 

pemilik perusahaan sebab dengan nilai yang tinggi menunjukan kemakmuran 

pemegang saham juga tinggi (Bringham Gapensi, 1996 dalam Prasetyorini, 

2013). Pendirian sebuah perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. 

Indikator nilai perusahaan dapat dilihat  dari harga saham perusahaan di 

pasar. 

Memaksimumkan nilai pasar perusahaan sama dengan 

memaksimumkan harga pasar saham. Hal ini dapat dijelaskan secara 

sederhana sebagai berikut : nilai perusahaan (V = value) adalah hutang (D= 

debt) ditambah modal sendiri (E = equity). Jika diasumsikan hutang tetap, 

nilai perusahaan naik maka modal sendiri naik. Naiknya modal sendiri akan 

meningkatkan harga per lembar saham perusahaan Rustendi dan Jimmi 

(2008). 

Menurut Christiawan dan Tarigan (2007) dalam Hardiyanti (2012) ada 

beberapa konsep yang menjelaskan nilai perusahaan yaitu nilai nominal, nilai 
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intrinsik, nilai likuidasi, nilai buku, nilai pasar dan nilai intrinsik. Nilai 

nominal yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar 

perseroan. Nilai likuidasi yaitu nilai jual seluruh aset perusahaan setelah 

dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai buku yaitu nilai 

perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi. Nilai pasar yaitu 

harga yang terjadi dari proses tawar-menawar di pasar saham sedangkan 

konsep yang paling representatif untuk menentukan nilai suatu perusahaan 

adalah konsep intrinsik. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini 

bukan sekedar harga dari sekumpulan nilai aset, melainkan nilai perusahaan 

sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan 

dikemudian hari.  

Nilai perusahaan dalam beberapa literatur yang dihitung berdasarkan 

harga saham disebut dengan beberapa istilah di antaranya:  

1. Price to Book Value (PBV) yaitu perbandingan antara 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 Assets Ratio (MBAR) yaitu ekpektasi pasar tentang 

nilai dari peluang pertumbuhan perusahaan yaitu perbandingan antara 

nilai pasar aset dengan nilai buku aset.  

4. Market Value of Equity (MVE) yaitu nilai pasar ekuitas perusahaan 

menurut penilaian para pelaku pasar. Nilai pasar ekuitas adalah jumlah 

ekuitas (saham beredar) 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 Earnings Ratio (PER) yaitu harga yang bersedia dibayar oleh 

pembeli apabila perusahaan itu dijual. PER dapat dirumuskan sebagai 

PER = Price per Share / Earnings per Share.  

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 (asset replacement value) 

perusahaan. 

Pendirian sebuah perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. 

Indikator nilai perusahaan dapat dilihat dari harga saham perusahaan di pasar. 

Nilai perusahaan dapat dihitung dengan analisis Tobin’s Q. Analisis Tobin’s 

Q juga dikenal dengan rasio Tobin’s Q. Rasio ini merupakan konsep yang 

berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai 

hasil pengembalian dari setiap dolar investasi dimasa depan. Menurut 

Smithers dan Wright (2007) dalam Prastyorini (2013), Tobin’s Q dihitung 

dengan rasio nilai pasar saham perusahaan ditambah dengan hutang lalu 

membandingkan dengan total aset perusahaan. Rumusnya adalah sebagai 

berikut : 
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Tobin’s Q =  

Tobin’s Q memberikan gambaran tidak hanya pada aspek 

fundamental, tetapi juga sejauh mana pasar menilai perusahaan dari berbagai 

aspek yang dilihat oleh pihak luas termasuk investor. Pengukuran rasio 

Tobin’s Q sebagai indikator kinerja perusahaan akan lebih memiliki arti jika 

dilihat nilai rasio setiap tahun. Adanya perbandingan akan diketahui 

peningkatan kinerja keuangan perusahaan tiap tahun, sehingga harapan 

investor terhadap pertumbuhan investasinya menjadi lebih tinggi. 

Analisis Tobin’s Q < 1 maka menunjukkan bahwa nilai buku aset 

perusahaan lebih besar dari nilai pasar perusahaan, sehingga perusahaan akan 

menjadi sasaran akuisisi yang menarik baik untuk digabungkan dengan 

perusahaan lain ataupun untuk dilikuidasi karena nilai saham tersebut 

dihargai rendah (undervalued). Logikanya pembeli perusahaan memperoleh 

aset dengan harga yang lebih murah dibanding jika aset tersebut dijual 

kembali. Sebaliknya bila nilai Tobin’s Q > 1 menunjukkan bahwa nilai pasar 

perusahaan lebih tinggi dibandingkan nilai buku asetnya, sehingga 

mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki potensi pertumbuhan yang 

tinggi sehingga nilai perusahaan lebih dari sekedar nilai asetnya (overvalued). 

Rasio penilaian sangat penting karena rasio tersebut berkaitan 

langsung dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan dan kekayaan para 

pemegang saham. Rasio penilaian tersebut adalah market value ratio yang 

terdiri dari macam rasio yaitu  price earning ratio, price/cash flow ratio  dan  

price to book value ratio. 
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Price earning ratio ialah rasio harga per lembar saham terhadap laba 

per lembar saham. Rasio ini menunjukkan berapa banyak jumlah rupiah yang 

harus dibayarkan oleh para investor untuk membayar setiap rupiah laba yang 

dilaporkan.  Price/cash flow ratio ialah harga per lembar saham dengan 

dibagi oleh arus kas per lembar saham. Sedangkan price to book value ratio 

ialah suatu rasio yang menunjukkan hubungan antara harga pasar saham 

perusahaan dengan nilai buku perusahaan (Weston & Copeland, 1997 dalam 

Puspita, 2009 ). 

2.4  Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan 

keputusan manajemen perusahaan (Brigrham & Houston, 2009 dalam 

Prasetyorini, 2013). Dengan demikian dapat dikatakan profitabilitas 

perusahaan yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih 

dari aktivitas yang dilakukan pada periode akuntansi. 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

dan efisiensi secara operasional maupun efisiensi penggunaan harta yang 

dimilikinya. Laba perusahaan selain sebagai indikator kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya, juga 

merupakan elemen dalam menciptakan nilai perusahaan yang menunjukan 

prospek perusahaan pada masa yang akan datang. Kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya merupakan fokus utama 

dalam penilaian prestasi perusahaan (Bukit, 2012). Menurut Prayudi dan 

Daud (2013) ukuran profitabilitas paling penting yaitu laba bersih. Baik 
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kreditur maupun investor akan selalu memantau rasio profitabilitas suatu 

perusahaan sebelum mengambil keputusan. 

Menurut Dewi dan Wirajaya (2013) profitabilitas atau laba merupakan 

pendapatan dikurangi beban dan kerugian selama periode pelaporan. Analisis 

mengenai profitabilitas sangat penting bagi kreditor dan investor ekuitas. 

Bagi kreditor, laba merupakan sumber pembayaran bunga dan pokok 

pinjaman. Sedangkan bagi investor ekuitas, laba merupakan salah satu faktor 

penentu perubahan nilai efek. Hal yang terpenting bagi perusahaan adalah 

bagaimana laba tersebut bisa memaksimalkan pemegang saham bukan 

seberapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Para investor menanamkan 

saham pada perusahaan adalah untuk mendapatkan return.  Semakin tinggi 

kemampuan perusahaan memperoleh laba, maka semakin besar return yang  

diharapkan investor, sehingga menjadikan nilai perusahaan menjadi lebih 

baik. 

Pemilihan  rasio  profitabilitas  didasarkan  pada  alasan  bahwa  rasio  

profitabilitas menunjukan efektifitas atau kinerja perusahaan dalam 

menghasilkan tingkat keuntungan dengan menggunakan aset yang 

dimilikinya. Jusriani dan Raharjo (2013) rasio ini mencerminkan seberapa 

efektif perusahaan dikelola dan  mencerminkan  hasil  bersih  dari  

serangkaian  kebijakan  pengelolaan  aset  perusahaan. Profitabilitas 

merupakan daya tarik utama bagi pemilik perusahaan (pemegang saham) 

karena profitabilitas adalah hasil yang diperoleh melalui usaha manajemen 
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atas dana yang di investasikan para  pemegang  saham  dan  juga  

mencerminkan  pembagian  laba  yang  menjadi  haknya  yaitu seberapa  

banyak  yang  di investasikan  kembali  dan seberapa  banyak  yang  

dibayarkan  sebagai dividen tunai ataupun dividen saham kepada mereka. 

Profitabilitas menggambarkan kinerja fundamental perusahaan dalam 

memperoleh laba. Dimendi-dimensi konsep profitabilitas dapat menjelaskan 

kinerja manajemen perusahaan. (Harmono, 2009). Secara rinci mengenai 

konsep profitabilitas, rasio profitabilitas dapat di ukur melalui beberapa rasio-

rasio sebagai berikut : 

 

Net Profit Margin        =   x 100 % 

Grosss Profit Margin  =   x 100 % 

Return On Assets     =   x 100 % 

Return On Equity       =  x 

100% 

Earning Per Share     =  x 100 % 

Kemampulabaan (ROI)  =  

Konsep profitabilitas ini dalam teori keuangan sering digunakan 

sebagai indikator kinerja fundamental perusahaan mewakili kinerja 

manajemen. Sesuai dengan perkembangan model penelitian bidang 

manajemen keuangan, umumnya dimensi profitabilitas memiliki hubungan 

kualitas terhadap nilai perusahaan. Sedangkan nilai perusahaan secara konsep 
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dapat dijelaskan oleh nilai yang ditentukan oleh harga saham yang 

diperjualbelikan di pasar modal. Hubungan kausalitas ini menunjukkan 

bahwa apabila kinerja manjemen perusahaan yang diukur menggunakan 

dimensi-dimensi profitabilitas dalam kondisi baik, maka akan memberikan 

dampak positif terhadap keputusan investor di pasar modal untuk 

menanamkan modalnya dalam bentuk penyertaan modal, demikian halnya 

juga akan berdampak pada keputusan kreditor dalam kaitannya dengan 

pendanaan perusahaan melalui utang. 

Jadi, secara konsep dapat disimpulkan bahwa kinerja fundamental 

perusahaan yang dapat diproduksikan melalui dimensi profitabilitas 

perusahaan memiliki hubungan kausalitas terhadap nilai perusahaan melalui 

indikator bunga saham dan struktur modal perusahaan berkenaan dengan 

besarnya komposisi utang perusahaan. Seringkali pengamatan menunjukkan 

bahwa perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi  

perusahaan yang memperoleh laba yang besar, maka dapat dikatakan berhasil 

atau memiliki kinerja yang baik, sebaliknya kalau laba yang diperoleh 

perusahaan relatif kecil atau menurun dari periode sebelumnya, maka dapat 

dikatakan perusahaan kurang berhasil atau memiliki kinerja yang kurang 

baik. Laba yang menjadi ukuran kinerja perusahaan harus dievaluasi dari 

suatu periode  ke periode berikutnya dan bagaimana laba aktual dibandingkan 

dengan laba yang direncanakan. Apabila seorang manajer telah bekerja keras 

dan berhasil meningkatkan penjualan sementara biaya tidak berubah, maka 
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laba harus meningkat melebihi periode sebelumnya, yang mengisyaratkan 

keberhasilan. 

2.5 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat 

diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain 

dengan total aktiva,  log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Besar kecilnya 

perusahaan akan berpengaruh pada kemampuan dalam menanggung risiko 

yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan 

(Prasetyorini, 2013).  

Ukuran perusahaan dilihat dari segi total aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut karena perusahaan besar memiliki sumber daya yang 

besar sehingga perusahaan perlu dan mampu untuk membiayai penyediaan 

informasi untuk keperluan internal. Informasi tersebut sekaligus menjadi 

bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal, 

sehingga tidak perlu ada tambahan biaya yang besar untuk dapat melakukan 

pengungkapan dengan lebih lengkap. Sedangkan pada perusahaan kecil yang 

memiliki sumber daya yang kecil sehingga perusahaan tidak mampu untuk 

membiayai penyediaan informasi untuk keperluan internal. Informasi tersebut 

sekaligus menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada 

pihak eksternal, sehingga perlu ada tambahan biaya yang besar untuk dapat 

melakukan pengungkapan dengan lebih lengkap (Risma, 2007).  

Ukuran perusahaan dari segi total saham dilihat dari kapitalisasi 

market yang berasal dari total saham yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. 
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Karena perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki public 

demand akan informasi yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang 

berukuran lebih kecil. Menurut Ang (1997) dalam Haryanto dan Yunita 

(2008) pengelompokkan pasar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :  

1) Kapitalisasi besar  

Saham berkapitalisasi besar merupakan saham-saham yang dinilai 

kapitalisasi pasarnya lebih besar atau sampai dengan Rp 5 triliyun. 

Saham berkapitalisasi besar ini disebut saham lapis pertama. 

2) Kapitalisasi sedang  

Saham berkapitalisasi sedang merupakan saham-saham yang nilai 

kapitalisasi pasarnya berkisar antara Rp 1 triliyun sampai dengan 

Rp 5 triliun. Saham berkapitalisasi besar ini disebut saham lapis 

kedua.  

3) Kapitalisasi kecil  

Saham berkapitalisasi kecil merupakan saham-saham yang nilai 

kapitalisasi pasarnya kurang dari Rp 1 triliyun. Saham 

berkapitalisasi kecil ini disebut juga saham lapis tiga. 

Ukuran perusahaan dari jumlah pemegang saham, kepemilikan saham 

merujuk kepada kekuasaan untuk melakukan kontrol dalam suatu perusahaan 

yang berimplikasi adanya kapasitas untuk menentukan kebijakan dan 

tindakan pada perusahaan dan menurut Berle dan Means dalam Sugiarto 

(2009) ada empat tipe untuk mengukur kontrol dengan prosentase 

kepemilikan saham dari individu atau kelompok pemegang saham, yaitu :  
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1)  Private ownership control (> 80%)  

2)  Majority control (50% - 80%)  

3)  Minorty control (20% - 50%)  

4)  Management control  

Persentase kepemilikan saham adalah persentase jumlah lembar 

saham yang dimiliki oleh seorang investor dibandingkan dengan jumlah 

lembar saham yang beredar (Baridwan, 1995). Persentase kepemilikan saham 

terbagi menjadi tiga yaitu :  

1) Persentase pemilikan kurang dari 20%. Investasi saham dalam 

perusahaan lain yang jumlahnya kurang dari 20% maka 

dipandang investor tersebut tidak dapat mempengaruhi 

perusahaan yang sahamnya dimiliki.  

2) Persentase pemilikan 20%-50% pemegang saham yang 

kepemilikannya sebesar 20% sampai 50% dari seluruh saham 

yang beredar pada saat menerima deviden maka deviden yang 

diterima dikurangi saldo rekening investasi saham.  

3) Persentase pemilikan lebih dari 50%. Jika pemilikan saham 

investor lebih dari 50% dari seluruh saham beredar, maka 

perusahaan investor disebut induk perusahaan. 

Menurut Yunita (2011), perusahaan besar akan memiliki risiko yang 

lebih rendah daripada perusahaan kecil. Hal ini terjadi karena perusahaan 

besar memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pasar, sehingga 

mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi. Selain itu perusahaan-

Pengaruh Profitabilitas, Ukuran..., Titi Yuniarti, Fakultas Ekonomi UMP, 2014



24 
 

  

perusahaan besar mempunyai lebih  banyak sumberdaya guna meningkatkan 

nilai perusahaan karena memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber-

sumber informasi eksternal dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Selain itu ukuran perusahaan juga turut menentukan tingkat 

kepercayaan investor. Semakin besar perusahaan, maka semakin dikenal oleh 

masyarakat yang berarti semakin mudah juga untuk mendapatkan informasi 

yang akan meningkatkan nilai perusahaan.  Bahkan perusahaan besar yang 

memiliki total aktiva dengan nilai aktiva yang cukup besar  dapat menarik 

investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut.  Dalam hal 

ukuran perusahaan dilihat dari  total assets yang dimiliki oleh perusahaan, 

yang dapat digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. 

Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula keyakinan 

investor akan kemampuan perusahaan dalam memberikan tingkat 

pengembalian investasi (Wahyuni, 2013). Perubahan-perubahan besar 

cenderung memberikan imbal balik investasi yang lebih menguntungkan 

dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran lebih kecil. 

Menurut Naryaman (2009) perusahaan yang berukuran besar memiliki 

basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan 

perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Bagi investor, kebijakan perusahaan 

akan berimplikasi terhadap prospek cash flow dimasa yang akan datang. 

Sedangkan bagi regulator (pemerintah) akan berdampak pada besarnya pajak 
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yang akan diterima serta efektifitas peran pemberian perlindungan terhadap 

masyarakat secara umum. 

Menurut Analisa (2011), ukuran perusahaan mempunyai pengaruh 

yang berbeda terhadap nilai perusahaan suatu perusahaan. Dalam hal ukuran 

perusahaan dilihat dari  total assets  yang dimiliki oleh perusahaan, yang 

dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Jika perusahaan 

memiliki total asset  yang besar, pihak manajemen lebih leluasa dalam 

mempergunakan aset yang ada di perusahaan tersebut. Kebebasan yang 

dimiliki manajemen ini sebanding dengan kekhawatiran yang dilakukan oleh 

pemilik atas asetnya. Jumlah asset yang besar akan menurunkan nilai 

perusahaan jika dinilai dari sisi pemilik perusahaan. Akan tetapi jika dilihat 

dari sisi manajemen, kemudahan yang dimilikinya dalam mengendalikan 

perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan. 

2.6 Pengungkapan Corporate Social Responsibility atau Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Pengungkapan corporate social responsibility atau pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk pertanggungjawaban yang 

berupa informasi yang disampaikan dalam laporan tahunan perusahaan 

mengenai tanggung  jawab perusahaan atas kegiatan operasi perusahaan 

tersebut kepada masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan 

komitmen perusahaan atau duniabisnis untuk berkontribusi dalam 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada 
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keseimbangan antara perhatian  terhadap aspek ekonomi, sosial dan 

lingkungan (Priyanto, 2008).  

Perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi 

tersebut dapat menigkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan teori signal 

(signalling theory), manajer yang memiliki informasi bagus tentang 

perusahaan berupaya menyampaikan informasi tersebut kepada investor luar 

agar saham perusahaan meningkat (Sugiarto, 2009). Perusahaan berharap 

dengan pengungkapan CSR, perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial 

dan akan memaksimalkan ukuran keuangan untuk jangka waktu yang 

panjang. Selain itu, pengungkapan corporate social responsibility diharapkan 

dapat meningkatkan image perusahaan dan meningkatkan penjualan. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan corporate social 

responsibility berharap akan direspon positif oleh para pelaku pasar seperti 

investor dan kreditor yang nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan 

(Sayekti dan Ludovicus, 2007). 

Konsep corporate social responsibility melibatkan tanggung jawab 

kemitraan antara pemerintah, lembaga sumberdaya masyarakat, serta 

komunitas setempat (lokal). Kemitraan ini tidaklah bersifat pasif dan statis. 

Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara 

stakeholders.  

Menurut Harahap (2007), pelaksanaan  corporate social responsibility  

ini  akan semakin cepat oleh beberapa tekanan atau faktor antara lain: 

a. Adanya peraturan pemerintah atau undang-undang yang diberlakukan. 
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b. Ditetapkannya standar akuntansi yang mengharuskan pengungkapan  

corporate social responsibility. 

c. Adanya tekanan dari  pressure group  misalnya Greenpeace, Trade 

Union, PBB, dan lain-lain. 

d. Kesadaran perusahaan. 

Dalam mengukur pengungkapan corporate social responsibility, 

dilakukan dengan metode analisis isi, yaitu mengamati ada tidaknya item 

informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunannya 

berdasarkan item pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang 

digunakan oleh Sembiring (2005) yang diadopsi dari penelitian yang 

dilakukan oleh Hackston dan Milne (1996). Didalamnya terdapat tujuh 

kategori yaitu: 13 area lingkungan, 7 area energi, 8 area kesehatan dan 

keselamatan tenaga kerja, area lain-lain tenaga kerja, 10 area produk, 9 area 

keterlibatan masyarakat, dan 2 area umum. Ketujuh kategori tersebut terbagi 

dalam 90 item pengungkapan. Berdasarkan peraturan Bapepam No. VIII.G2 

yang telah direvisi menjadi peraturan Bapepam No.X.K.6 tahun 2006 tentang 

laporan keuangan tahunan dan kesesuaian item tersebut untuk diaplikasikan 

di Indonesia, maka Sembiring (2005) menyesuaikan item tersebut dengan 

menghapus dua belas item karena kurang sesuai untuk diterapkan dengan 

kondisi di Indonesia sehingga secara total tersisa 78 item pengungkapan. 

CSRIj  =   x 100% 
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2.7 Kerangka Pemikiran 

Mengukur nilai perusahaan sangat perlu menentukan faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhinya. Diantaranya profitabilitas, ukuran perusahaan, 

dan pengungkapan corporate social responsibility. 

Profitabilitas dapat dikatakan sebagai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada periode 

akuntansi. Para investor menanamkan saham pada perusahaan adalah untuk 

mendapatkan  return yang terdiri dari  yield  dan  capital gain.  Semakin 

tinggi kemampuan memperoleh laba maka semakin tinggi  return  yang 

diharapkan investor, sehingga menjadikan nilai perusahaan menjadi lebih 

baik. Apabila seorang manajer telah bekerja keras dan berhasil meningkatkan 

penjualan sementara biaya tidak berubah, maka laba harus meningkat 

melebihi periode sebelumnya yang mengisyaratkan keberhasilan. 

Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang baik, 

sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan 

akan meningkat (Agustina, 2010). Penelitian yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan diantaranya telah 

dilakukan oleh Retno dan Priantinah (2012), Kusuma, dkk (2013) dan 

Agustina (2010). 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan 

besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total 

aktiva,  log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Besar kecilnya perusahaan 
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akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin 

timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan.  

Perusahaan besar memiliki risiko yang lebih rendah daripada 

perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kontrol 

yang lebih baik terhadap kondisi pasar, sehingga mereka mampu menghadapi 

persaingan ekonomi. Selain itu perusahaan-perusahaan besar mempunyai 

lebih banyak sumberdaya untuk meningkatkan nilai perusahaan karena 

memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber informasi eksternal 

dibandingkan dengan perusahaan kecil (Yunita, 2011). 

Selain itu ukuran perusahaan turut menentukan tingkat kepercayaan 

investor. Semakin besar perusahaan, maka semakin dikenal oleh masyarakat 

yang artinya semakin mudah untuk mendapatkan informasi yang akan 

meningkatkan nilai perusahaan.  Bahkan perusahaan besar yang memiliki 

total aktiva dengan nilai aktiva yang cukup besar  dapat menarik investor 

untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut.  Dalam hal ukuran 

perusahaan dilihat dari  total assets yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat 

dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan (Prastyorini, 2013). 

Penelitian mengenai hubungan antara ukuran perusahaan dengan nilai 

perusahaan telah dilakukan oleh Prasetyorini (2013). Empat variabel yang 

diteliti yang dianggap mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu ukuran 

prusahaan, leverage, price earning ratio, dan profitabilitas. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa variabel ukuran peusahaan, price earning ratio, dan 

profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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Variabel leverage tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Rachmawati dan Triatmoko (2007), Wahyuni (2013) meneliti pengaruh 

ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan hasil bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Sebuah perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika 

informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan teori 

signal (signalling theory), manajer yang memiliki informasi bagus tentang 

perusahaan berupaya menyampaikan informasi tersebut kepada investor luar 

agar saham perusahaan meningkat. Perusahaan berharap dengan 

pengungkapan corporate social responsibility, perusahaan akan memperoleh 

legitimasi sosial dan akan memaksimalkan ukuran keuangan untuk jangka 

waktu yang panjang. Selain itu, pengungkapan corporate social responsibility 

diharapkan dapat meningkatkan image perusahaan dan meningkatkan 

penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan 

corporate social responsibility berharap akan direspon positif oleh para 

pelaku pasar seperti investor dan kreditor yang nantinya dapat meningkatkan 

nilai perusahaan (Agustina, 2010). Hasil penelitian yang menyatakan 

corporate social responsibility berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan telah dilakukan oleh Retno dan Pratinah (2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Utami (2008) juga menyatakan 

bahwa corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 
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Dari dasar landasan teori yang telah diuraikan diatas dan penelitian-

penelitian terdahulu, maka bisa disajikan gambar sebagai berikut : 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, corporate social 

responsibility terhadap nilai perusahaan. 

 

 H1   
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H4 

 

 

2.8 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan berdasarkan 

kerangka pemikiran maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1  :  Profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pengungkapan corporate 

social responsibility secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

H2  :  Profitabilitas secara parsial berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Profitabilitas ( + ) 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility ( + ) 

Ukuran Perusahaan ( + ) 
Nilai Perusahaan 
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H3  : Ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

H4  :  Pengungkapan corporate social responsibility secara parsial 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pengaruh Profitabilitas, Ukuran..., Titi Yuniarti, Fakultas Ekonomi UMP, 2014




