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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Agency Theory 

Menurt Najib dan Rini (2016) teori  agensi  merupakan  hal  dasar  

yang  digunakan  untuk  memahami hubungan antara principle dan 

agent. Berdasarkan teori ini, terjadi pemisahan antara pemilik 

(principal) dan pengelola perusahaan (agent) sehingga menimbulkan 

agency problem. Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia, setiap 

manusia memiliki kecenderungan untuk bertindak dengan 

mengutamakan kepentingan pribadinya. Perbedaan kepentingan 

menyebabkan agen menyalahgunakan kewajibannya dalam 

penyampaian informasi kepada prinsipal dengan cara memberikan atau 

menahan informasi yang diminta prinsipal bila menguntungkan bagi 

agen. 

Menurut Pratiwi (2016) teori agency muncul karena adanya 

pemisahan tugas antara pemilik perusahaan (principal) dengan pihak 

pengelola perusahaan (agent). Pemilik perusahaan menginginkan 

keuntungan yang semaksimal mungkin dengan dikelolanya perusahaan 

oleh pihak manajemen.  
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2. Stakeholder Theory 

Menurut Retno (2012) teori stakeholder atau disebut juga teori 

pemangku kepentingan. Stakeholder adalah semua pihak baik internal 

maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat dipengaruhi 

maupun mempengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh 

perusahaan. 

Menurut Cahya, Nurudin dan Iksan (2017) teori stakeholder 

mempresentasikan seorang manajer sebagai figur sentral dari 

pendekatan stakeholder. Oleh karena itu, memahami pengambilan 

keputusan manajerial mungkin menjadi kunci untuk memahami 

keseimbangan kepentingan pemangku kepentingan serta prinsip-

prinsip dasar lainnya dari manajemen pemangku kepentingan.  

 Menurut Sari (2012) perusahaan tidak hanya bertanggung jawab 

kepada pemilik (shareholder) dengan hanya memfokuskan pada 

ekonomi, tetapi perusahaan juga harus memperhatikan nilai-nilai 

sosial, sehingga muncul istilah tanggung jawab sosial (social 

responsibility). Perusahaan yang menyadari pentingnyaa keberadaan 

stakeholder akan terus berinovasi dan melakukan evaluasi sehingga 

perusahaan dapat berkembang. 

3. Nilai Perusahaan 

Menurut Raharjo dan Murdani (2016) nilai perusahaan adalah 

harga yang bersedia dibayar oleh pembeli apabila sebuah perusahaan 

dijual dan merupakan harga saham yang berlaku atas saham umum 
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perusahaan. Sedangkan menurut Arianti dan Putra (2018) nilai 

perusahaan diartikan sebagi citra perusahaan dihadapan stakeholder. 

Menurut Retno (2012) nilai perusahaan dapat memberi 

kemakmuran kepada pemegang saham secara maksimal apabila harga 

saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka 

kemakmuran pemegang saham semakin meningkat. Untuk mencapai 

nilai perusahaan yang maksimal umumnya pemodal menyerahkan 

pengelolaannya kepada para profesional. Para profeional ini 

diposisikan sebagai manajer atau komisaris. 

Menurut Mardiyono (2009) Return On Equity (ROE) merupakan 

representasi dari nilai perusahaan. ROE digunakan untuk mengukur 

keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemegang 

saham. Oleh karena itu, ROE dianggap sebagai representasi dari 

kekayaan pemegang saham atau nilai perusahaan.  

4. Islamic Corporate Governance  

Menurut Bhatti dan Bhatti (2009) tata kelola perusahaan mengacu 

pada hubungan perusahaan dengan konstituennya. Model Islamic 

corporate governance mengusulkan bahwa konstituen perusahaan 

mencakup pemasok, pelanggan, pesaing dan pengusaha.  

Menurut Endraswati (2015) corporate governance tidak hanya 

berkaitan dengan struktur, tetapi juga dengan mekanismenya. 

Mekanisme yang membedakan antara perusahaan konvensional dan 

syariah adalah mekanisme pengambilan keputusan. Pengambilan 
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keputusan dalam perusahaan syariah didasarkan pada hukum Islam 

yaitu Al Qur’an dan Sunah Rasullullah saw, sedangkan perusahaan 

dengan corporate governance konvensional lebih menekankan 

kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. 

Berdasarkan surat edaran BI No.12/13/DPbS pelaksanaan good 

corporate governance (GCG) pada industri perbankan syariah harus 

berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu: 

a. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam 

mengemukakan informasi yang material dan relevan serta 

keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.  

b. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan 

pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga 

pengelolaannya berjalan secara efektif.  

c. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian 

pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.  

d. Profesional (professional) yaitu memiliki kompetensi, mampu 

bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak 

manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi 

untuk mengembangkan bank syariah.  

e. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam 

memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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5. Islamic Social Reporting 

Menurut Ningrum, Fachrurozi dan Prabowo (2013) Islamic social 

reporting (ISR) adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan 

terhadap masyarakat dan lingkungan yang disesuaikan dengan prinsip 

Islam. Sedangkan menurut Harahap, dkk (2017) landasan dasar ISR 

adalah prinsip syariah. 
 

ISR terdiri atas item-item standar yang ditetapkan oleh AAOIFI 

(Accounting and Auditing Organization for Islamic Instituiton) yang 

kemudian dikembangkan oleh para peneliti salah satunya adalah 

Othman, Thani dan Ghani pada tahun 2009. Berikut ini adalah item-

item pengungkapan ISR yang terbagi dalam enam tema menurut 

Othman, Thani dan Ghani (2009). 

Tabel 2.1 

Tema dan Item Pengungkapan ISR 

No Tema Item pengungkapan 

1 
Pembiayaan dan 

Investasi 

Aktivitas Riba 

Gharar 

Zakat 

Kebijakan atas keterlambatan pembayaran 

piutang dan penghapusan piutang tak 

tertagih 

Current value balance sheet 

Value added statement 

2 Produk dan Layanan 

Produk ramah lingkungan 

Status kehalalan produk 

Keamanan dan kualitas produk 

Keluhan pelanggan 
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Lanjutan tabel 2.1 

3 Karyawan 

Lingkungan kerja: jam kerja, libur dan 

manfaat lainnya. 

Pendidikan dan pelatihan/ pengembangan 

sumber daya manusia 

Peluang yang sama 

Keterlibatan karyawan 

Kesehatan dan keselamatan 

Lingkungan kerja 

Pekerjaan kelompok minat khusus lainnya 

(cacat, mantan narapidana, mantan pecandu 

narkoba) 

Doa kongregasi dengan manajer tingkat 

bawah dan menengah 

Karyawan muslim diperbolehkan untuk 

melakukan sholat wajib mereka dan 

berpuasa selama Ramadhan pada hari kerja 

mereka 

Tempat ibadah yang tepat untuk karyawan 

4 Sosial 

Sedekah/donasi 

Wakaf 

Qard hasan 

Kesukarelaan karyawan 

Skema beasiswa 

Kerja lulusan 

Pengembangan pemuda 

Komunitas yang kurang beruntung 

Peduli anak-anak 

Amal/ hadiah/ kegiatan sosial 

Mensponsori proyek kesehatan masyarakat/ 

rekreasi/ olahraga/ acara budaya 

5 Lingkungan hidup 

Konservasi lingkungan 

Satwa liar yang terancam punah 

Pencemaran lingkungan 

Edukasi lingkungan 

Produk / proses lingkungan terkait 

Audit lingkungan/ pernyataan verifikasi 

independen/ pemerintah 

sistem / kebijakan pengelolaan lingkungan 

6 
Tata Kelola 

Perusahaan 

status kepatuhan syariah 

struktur kepemilikan 

struktur dewan muslim vs non muslim 

Kegiatan terlarang 

Kebijakan anti korupsi 

Sumber: Othman, Thani dan Ghani (2009). 
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No. 
Penulis & 

Tahun 

Variabel yang 

Digunakan 
Hasil 

1 Reny Dyah 

Retno M. dan 

Denies 

Priantinah 

(2012) 

Variabel independen: 

Good corporate 

governance dan 

corporate social 

responsibility. 

Variabel dependen: 

nilai perusahaan 

Good corporate governance 

dan corporate social 

responsibility berpengaruh 

positif terhadap nilai 

perusahaan. 

2 Budi Tri 

Raharjo dan Ria 

Murdani (2016) 

Variabel independen:  

Kinerja keuangan, 

pengungkapan 

corporate social 

responsibility. 

Variabel dependen: 

Nilai perusahaan. 

Kinerja keuangan dan 

pengungkapan corporate 

social responsibility 

berpengaruh signifikan positif 

terhadap nilai perusahaan. 

3 Bayu Tri Cahya, 

Amiur Nuruddin 

dan Arfan 

Ikhsan (2017) 

Variabel independen: 

Corporate 

governance, media 

exposure, firm size, 

profitability dan 

Islamic social 

reporting. 

Variabel dependen: 

Firm value. 

Corporate governance dan 

profitability berpengaruh 

positif terhadap Islamic social 

reporting, sedangkan firm size 

berpengaruh negatif terhadap 

Islamic social reporting dan 

media exposure tidak 

berpengaruh terhadap Islamic 

social reporting. Islamic social 

reporting mampu memoderasi 

hubungan antara corporate 

governance, media exposure, 

firm size, dan profitability 

dengan firm value. 

4 Suci Ramona 

(2017) 

Variabel independen: 

Corporate social 

responsibility. 

Variabel dependen: 

Nilai perusahaan. 

Corporate social responsibility 

tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

5 Tria Syafitri, 

Nila Firdausi 

Nuzula dan 

Ferina Nurlaily 

(2018) 

Variabel independen: 

good corporate 

governance. 

Variabel dependen: 

Nilai perusahaan. 

good corporate governance 

berpengaruh negatif terhadap 

nilai perusahaan. 
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Lanjutan tabel 2.2 

No. 
Penulis & 

Tahun 

Variabel yang 

Digunakan 
Hasil 

6 Ni Putu Ayu 

Arianti dan I 

Putu Mega Juli 

Semara Putra 

(2018) 

Variabel independen: 

Good corporate 

governance, corporate 

social responsibility, 

profitabilitas. 

Variabel dependen: 

Nilai perusahaan 

Corporate social responsibility 

(CSR) dan kepemilikan 

manajerial berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. 

Kepemilikan institusional dan 

komite audit tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

Profitabilitas tidak mampu 

memoderasi hubungan 

corporate social responsibility, 

kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, 

komite audit dengan nilai 

perusahaan. 

7 M. Ikhsan 

Purnama (2016) 

Variabel independen: 

Islamic social 

reporting. 

Variabel dependen: 

Nilai perusahaan. 

Tenaga kerja, sosial dan 

lingkungan berpengaruh 

positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Produk dan jasa serta tata 

kelola organisasi tidak 

berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. 

8 Iwan Setiawan, 

Fifi Swandari 

dan Dian Masita 

Dewi (2018) 

Variabel independen: 

Islamic social 

reporting. 

Variabel dependen: 

Nilai perusahaan. 

Variabel moderating: 

Kinerja keuangan 

Islamic social reporting 

berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. 

9 Agus Santoso 

(20017) 

Variabel independen: 

good corporate 

governance. 

Variabel dependen: 

Nilai perusahaan. 

Variabel intervening: 

Kinerja keuangan 

good corporate governance 

berpengaruh signifikan positif 

terhadap nilai perusahaan. 

10 Mutmainah 

(2015) 

Variabel independen: 

good corporate 

governance. 

Variabel dependen: 

Nilai perusahaan. 

good corporate governance 

berpengaruh signifikan negatif 

terhadap nilai perusahaan. 

11 Raja Aldino 

(2015) 

Variabel independen: 

corporate governance. 

Variabel dependen: 

Nilai perusahaan. 

corporate governance tidak 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Nilai perusahaan adalah tujuan jangka panjang sebuah entitas. 

Untuk meningkatkan nilai atau citra perusahaan, salah satu caranya adalah 

dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab 

sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan yang mana 

merupakan stakeholder perusahaan tersebut. Kesadaran perusahaan bahwa 

dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan perlu untuk memperhatikan 

stakeholder bukan hanya shareholder memunculkan laporan tanggung 

jawab sosial dan laporan pelaksanaan corporate governace secara rutin. 

Di Indonesia pelaksanaan dan penerapan good corporate 

governace yang dilakukan oleh perbankan syariah mengacu kepada 

peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 

2009 dan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 

April 2010 tentang pelaksanaan good corporate governace bagi Bank 

Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).  

Menurut Siswanti, dkk (2017) penerapan tata kelola perusahaan di 

beberapa lembaga keuangan Islam dapat meningkatkan kepercayaan 

publik di bank-bank Islam. Implementasi corporate governance di bank 

syariah sangat penting dilakukan, bukan hanya untuk menumbuhkan 

eksistensi bank syariah tetapi juga menjaga citra bank syariah di depan 

umum. Sedangkan menurut Setiawan (2018) pengungkapan Islamic social 

reporting diharapkan dapat meningkatkan citra dan reputasi perusahaan 

yang akan berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. 
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Berdasarkan uraian tersebut kerangka pemikiran untuk penelitian 

ini adalah pengaruh Islamic corporate governance index dan 

pengungkapan Islamic social reporting terhadap nilai perusahaan. 

Kerangka pemikiran untuk penelitian ini digambarkan sebagaimana 

dibawah ini: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

H1 (-) 

 

 H2 (+) 

 

     H3 (+) 
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Corporate 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu,maka hipotesis 

untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Islamic corporate governance index terhadap nilai 

perusahaan. 

Teori agency muncul karena adanya pemisahan tugas antara 

pemilik perusahaan (principal) dengan pihak pengelola perusahaan 

(agent). Pemisahan antara pemilik (principal) dan pengelola 

perusahaan (agent) akan menimbulkan agency problem. Corporate 

governance adalah salah satu upaya untuk menjembatani konflik 

tersebut agar tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi 

perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.  

Berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwa semakin baik 

penerapan tata kelola perusahaan maka diharapkan semakin tinggi nilai 

perusahaan. Baik tidaknya penerapan tata kelola perusahaan pada bank 

syariah dapat dilihat dari hasil self assessment yang dilakukan bank 

syariah sesuai dengan Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS tentang 

pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 

Dalam Surat Edaran BI tersebut penilaian atas penerapan tata kelola 

perusahaan dilihat dari nilai komposit hasil self assessment, dimana 

semakin kecil nilai komposit yang dihasilkan maka semakin baik 

penerapan tata kelola perusahaan pada bank syariah tersebut. Maka 

diharapkan semakin kecil nilai komposit hasil self assessment bank 
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syariah akan meningkatkan nilai perusahaan bank tersebut. Penelitian 

yang dilakukan Mutmainah (2015) dan Syafitri, Nuzula serta Nurlaily 

(2018) menemukan bahwa good corporate governance (GCG) 

berpengaruh negatif secara signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini 

adalah: 

H1: Islamic corporate governance index berpengaruh negatif terhadap 

nilai perusahaan. 

2. Pengaruh Islamic governance score terhadap nilai perusahaan 

Teori agency muncul karena adanya pemisahan tugas antara 

pemilik perusahaan (principal) dengan pihak pengelola perusahaan 

(agent). Pemisahan antara pemilik (principal) dan pengelola 

perusahaan (agent) akan menimbulkan agency problem. Corporate 

governance adalah salah satu upaya untuk menjembatani konflik 

tersebut agar tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi 

perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil 

penelitian yang menyatakan bahwa penerapan corporate governance  

memberikan pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan adalah 

penelitian Santoso (2017), Cahya, Nurudin dan Iksan  (2017) serta 

Retno dan Priantinah (2012) menemukan bahwa corporate governance 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Menurut peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009, Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan 
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nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar 

sesuai dengan prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam 

peraturannya No.30/PJOK/.05/2014 tentang tata kelola perusahaan 

yang baik bagi perusahaan pembiayaan menyebutkan bahwa dewan 

pengawas syariah merupakan bagian dari organ prusahaan yang 

mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan 

kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. 

Menurut Taufik, Widiyanti dan Rafiqoh (2015) keberadaan dewan 

pengawas syariah merupakan salah satu upaya meningkatkan 

corporate governance pada instituisi syariah. Islamic governance 

score adalah proksi dari karakteristik dewan pengawas syariah yang 

diukur dengan keberadaan anggota DPS, jumlah DPS, cross 

membership, latar belakang pendidikan dan pengalaman/reputasi DPS. 

Dalam penelitian ini, komposisi dewan pengawas syariah sebagai salah 

satu upaya peningkatan corporate governance diproksikan dengan 

Islamic governance score, sehingga diharapkan semakin tinggi Islamic 

governance score maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini 

adalah: 

H2: Islamic governance score berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan 
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3. Pengaruh Islamic social reporting disclosure index terhadap nilai 

perusahaan 

Berdasarkan teori stakeholder perusahaan tidak hanya bertanggung 

jawab kepada pemilik (shareholder) dengan hanya memfokuskan pada 

ekonomi, tetapi perusahaan juga harus memperhatikan nilai-nilai 

sosial, sehingga muncul istilah tanggung jawab sosial. Menurut 

Harahap, dkk. (2017) Islamic social reporting mengunakan standar 

syariah sebagai landasan dasar. ISR adalah standar pelaporan kinerja 

sosial perusahaan yang tidak hanya menekankan pada lingkungan dan 

karyawan tetapi juga pada keadilan dan sosial. 

Pengungkapan Islamic social reporting pada laporan tahunan 

diharapkan dapat meningkatkan citra dan reputasi perusahaan sehingga 

akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Hasil penelitian 

yang mendukung  bahwa pengungkapan Islamic social reporting 

memberikan pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan adalah 

penelitian Cahya, Nurudin dan Iksan  (2017), Purnama (2016) serta 

Setiawan, Swamdari dan Masita (2018) menunjukan bahwa Islamic 

social reporting berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini 

adalah: 

H3: Pengungkapan Islamic social reporting berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan 
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