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SARI  

Nisa, Ita Khoerun. 2017. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan 

Manajerial terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) sebagai Variabel Moderating (Studi pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. 

Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dr. Agus 

Wahyudin, M. Si. II. Indah Anisykurlillah, S.E.,M.Si.,Akt.CA 

 

Kata kunci: Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Manajerial, Nilai 

Perusahaan, Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). 

 

Nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kemakmuran bagi para 

pemegang saham. Oleh sebab itu, perusahaan harus meningkatkan harga saham, 

sehingga para pemegang saham memilih untuk menginvestasikan modalnya pada 

perusahaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh 

profitabilitas, leverage, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan 

melalui pengungkapan corporate social responsibility (CSR) sebagai variabel 

moderating. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015 yang berjumlah 132 perusahaan. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan metode purpose sampling sehingga diperoleh 

140 unit analisis. Alat analisis yang digunakan adalah IBM SPSS versi 21. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan kepemilikan 

manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan leverage tidak 

berpengaruh. Oleh karena itu, pengungkapan corporate social responsibility 

(CSR) dianggap mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh, leverage, dan 

kepemilikan manajerial, sedangkan pengungkapan corporate social responsibility 

tidak dapat memoderari pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Hasil 

pengaruh tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas, leverage, dan kepemilikan 

manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui pengungkapan 

corporate social responsibility (CSR). 

Saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah Manajemen 

perusahaan disarankan untuk meningkatkan pengungkapan kegiatan sosialnya 

karena peningkatan harga saham ditentukan dengan melihat hubungan perusahaan 

dengan masyarakat. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah untuk menggunakan 

menggunakan proksi kinerja keungan dan proksi GCG yang lain. Selain itu, 

Menggunakan sampel yang berbeda dengan tujuan untuk membandingkan hasil 

penelitian seperti perusahaan di sektor industri properti dan real estate. 
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ABSTRACT 

Nisa, Ita Khoerun. 2017. “The Influence of Profitability, Leverage, and 

Managerial Ownership On Firm Value by Corporate Social Responsibility 

Disclosure as Moderating Variable. Minithesis. Acccounting Department. 

Economic Faculty. Semarang State University. Advisor. I. Dr. Agus Wahyudin, 

M. Si. II. Indah Anisykurlillah, S.E.,M.Si.,Akt.CA 

 

Keywords: Profitability, Leverage, Managerial Ownership, Firm Value, and 

Corporate Social Responsibility Disclosure.  

 

The firm value of high can increase prosperity for shareholder. Because of 

companies should increase the price of stocks, so they will invest their monso that 

sharehorders choose to invest their capital in the company. This research aims to 

test the influence of profitability, leverage, and  managerial ownership on firm 

value which moderating by corporate social responsibility disclosure. 

The Population of this research are 132 companies which is listed in the 

Indonesia Stock Exchange (BEI) for the periode 2012-2015. The data collection 

done by documentation. Data were selected by purposive sampling method obtained by 

192 unit of analysis. The data analysis for hypothesis test was done by IBM SPSS 

21. 
The result of this study shows that profibality, managerial ownership have 

effect on firm value, there’s leverage have no effect. Because of that, corporate 

social responsibility disclosure used to moderated indirect effect of those 

variables. The result is leverage, and managerial ownership have an indirect effect 

on firm value which moderated by corporate social responsibility disclosure.  

 The suggestion of this research is the company's management is advised to 

increase disclosure of social activities because the increase in stock prices is 

determined by looking at the company's relationship with the community. For the 

further research , use the other proxy of financial performance and GCG. In 

addition, try to use different samples with the aim of comparing research results 

such as companies in the property and real estate industry sectors. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi ini, perekonomian di Indonesia mengalami pertumbuhan 

yang cukup pesat dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi ini mengakibatkan 

munculnya harapan akan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Masyarakat 

kini memiliki keinginan untuk menginvestasikan dananya, baik dalam bentuk 

saham, deposito, atau dalam bentuk investasi lainnya. Investasi merupakan 

penempatan sejumlah dana guna mengharapkan imbalan di masa yang akan 

datang. 

Di Indonesia banyak tumbuh perusahaan yang termasuk dalam golongan 

perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia terdiri dari tiga jenis sektor; yakni sektor industri dasar dan kimia, 

sektor aneka industri dan sektor industri barang konsumsi. Perusahaan-perusahaan 

manufaktur tersebut memiliki harga saham yang fluktuatif. Sehingga para investor 

memilih untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan manufaktur tersebut. 

Menurut Yuliafitri (2011) menyatakan perusahaan manufaktur di Indonesia 

merupakan sektor industri yang mempunyai potensi yang sangat besar dilihat dari 

jumlah penduduk sekitar 220 juta jiwa dengan cadangan sumber daya alam yang 

berlimpah. Sejarah membuktikan perusahaan manufaktur sempat menjadi tonggak 

perekonomian indonesia, dimana pada masa sebelum krisis pertumbuhan 

manufaktur lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi, sehingga ekonomi terus 

berada diatas 70% selama 30 tahun. 
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Aktivitas ekonomi dalam perusahaan merupakan tujuan akhir dari pencapaian 

suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Jika dilihat 

dari sudut pandang prinsip ekonomi, perusahaan sebagai entitas memiliki tujuan 

jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Dalam jangka pendek perusahaan 

bertujuan memperoleh laba secara maksimal dengan menggunakan sumber daya 

yang ada, sementara dalam jangka panjang tujuan utama perusahaan adalah 

memaksimalkan aktivitas ekonomi untuk meningkatkan nilai perusahaan.  

Nilai perusahaan merupakan karakteristik yang cenderung memberikan 

evaluasi mengenai kinerja perusahaan baik dari internal maupun eksternal 

perusahaan (Cahyaningtyas, 2015). Soliha dan Taswan (2002) menyatakan nilai 

perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kemakmuran bagi para pemegang 

saham, sehingga para pemegang saham memilih untuk menginvestasikan 

modalnya pada perusahaan tersebut. Nilai perusahaan memiliki peranan penting 

dalam perusahaan karena ketika perusahaan memiliki nilai yang bagus maka 

perusahaan akan mendapatkan posisi tersendiri dalam lingkungan bisnis. Selain 

itu, tingkat keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari nilai perusahaan, 

karena nilai perusahaan merupakan sebuah informasi bagi investor bahwa 

perusahaan tersebut mampu menghasilkan profit yang tinggi sehingga perusahaan 

tersebut dapat terjaga. 

Nilai perusahaan dapat dilihat dari besarnya harga saham yang dimiliki oleh 

perusahaan. Harga saham selalu mengalami perubahan yang cepat. Fluktuasi 

harga saham dipengaruhi oleh kekuatan investor dalam permintaan dan 

penawaran. Pergerakan harga saham diklasifikasikan menjadi tiga macam. Yang 
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pertama Bullish, yaitu harga saham naik terus-menerus dari waktu ke waktu. 

Kedua Bearish, yaitu keadaan dimana harga saham turun terus-menerus dari 

waktu ke waktu dan yang ketiga Sideways, yaitu keadaan dimana harga saham 

stabil (Fajriah, 2016: 4). Nilai perusahaan diindikasikan dari harga sahamnya 

maka dapat diartikan bahwa nilai perusahaan memiliki nilai yang baik ketika 

harga saham dari perusahaan tersebut tinggi. Ketika harga saham tinggi maka 

akan meningkatkan peluang investasi pada perusahaan tersebut. Hal ini 

didasarkan pada teori sinyal (signaling theory) yang menyatakan, bahwa 

informasi yang dikeluarkan oleh manajemen atau perusahaan, pada dasarnya 

adalah sinyal bagi para pelaku pasar (investor) (Wahyudin, 2015 : 64) 

Harga saham yang tinggi merupakan sinyal bagi investor agar investor mau 

menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut, mengingat latar belakang dari 

seorang investor adalah menitikberatkan pada harapan mereka terhadap profit 

perusahaan. Oleh karena itu harga saham mencerminkan nilai dari suatu 

perusahaan. Jika perusahaan mencapai prestasi yang baik, maka saham 

perusahaan tersebut akan banyak diminati oleh para investor. Prestasi baik yang 

dicapai perusahaan dapat dilihat di dalam laporan keuangan yang dipublikasikan 

oleh perusahaan (emiten). Emiten berkewajiban untuk mempublikasikan laporan 

keuangan pada periode tertentu. Laporan keuangan ini sangat berguna bagi 

investor dalam proses pengambilan keputusan investasi, seperti menjual, 

membeli, atau menanam saham. 

Alternatif penilaian investasi terdiri dari dua pendekatan dasar yaitu analisis 

fundamental dan analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan analisis pasar 
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yang memusatkan perhatian pada indeks saham, harga, atau statisktik lainnya 

dalam menentukan pola yang mungkin dapat memprediksikan gambaran yang 

telah dibuat. Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga 

saham dengan mengamati perubahan harga saham diperiode yang lalu, dan upaya 

untuk menentukan kapan investor harus membeli, menjual atau mempertahankan 

sahamnya dengan menggunakan indikator-indikator teknik atau menggunakan 

analisis grafik. Analisis ini menggunakan data pasar dari saham, seperti harga dan 

volume transaksi penjualan saham untuk menentukan nilai saham (Sharpe, 2005 

dalam Kurnianto, 2013). 

Kebijakan yang diambil manajemen dalam upaya peningkatan kemakmuran 

pemegang saham membuat investor berkepentingan dengan analisis nilai 

perusahaan, sebab analisis nilai perusahaan akan memberikan kebermanfaatan 

informasi kepada investor dalam menilai prospek perusahaan di masa depan 

dalam menghasilkan keuntungan. Bagi perusahaan yang memiliki nilai 

perusahaan yang baik akan memberikan sinyal yang positif terhadap naiknya 

harga saham. Rasio-rasio keuangan digunakan investor untuk mengetahui nilai 

pasar perusahaan. Rasio-rasio yang digunakan antara lain adalah PER, PBV, dan 

Tobin’s Q. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai 

penilaian investor terhadap kinerja perusahaan di masa lampau dan prospeknya di 

masa depan. Pengukuran nilai perusahaan dalam penelitian ini menggunakan 

proksi Price to Book Value (PBV). PBV merupakan salah satu rasio keuangan 

yang cukup representatif untuk melihat penciptaan nilai oleh suatu perusahaan. 
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Rasio PBV menggunakan harga pasar saham perusahaan yang mencerminkan 

penilaian investor keseluruhan atas setiap ekuitas yang dimiliki perusahaan. 

Menurut Prayitno dalam Afzal (2012) Price to Book Value (PBV) 

menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu 

perusahaan. Makin tinggi rasio ini, berarti pasar percaya akan prospek perusahaan 

tersebut. Salah satu cara untuk memaksimalkan nilai perusahaan adalah melalui 

profrtabilitas. Semakin bagus angka yang tercantum pada laporan laba/rugi 

perusahaan maka semakin bagus pula nilai perusahaan tersebut karena 

kemakmuran pemegang saham terletak pada harga saham perusahaan. Pernyataan 

tersebut sesuai dengan Nurlela dan Islahuddin (2006) dan Rimba (2010) bahwa 

nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara 

maksimum apabila harga saham meningkat. 

Berdasarkan indeks harga saham dari perusahaaan-perusahaan manufaktur 

yang terdadtar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukan data dalam kurun 

waktu 5 tahun terakhir. Data tersebut menunjukan bahwa harga saham yang ada 

pada perusahaan manufaktur di Indonesia mengalami fluktuasi harga saham. 

Berikut merupakan grafik dari perubahan harga saham yang telah dihimpun oleh 

infovesta. 
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Gambar 1.1 Grafik Pergerakan Harga Saham Tahun 2012-2017 

Sumber : www.infovesta.com 

Grafik 1.1 menunjukan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi 

fluktuasi harga saham pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Grafik dari harga 

saham tersebut cenderung naik turun  dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 

merupakan harga saham yang paling rendah, dampak yang nantinya terjadi dari 

rendahnya harga saham akan menjadi ancaman bagi perusahaan dalam menarik 

investor untuk menanamkan modalanya. Pada awal tahun 2013 harga saham 

mulai menunjukan kenaikan, dari grafik diatas mengambarkan bahwa awal tahun 

2013 merupakan awal dari kenaikan harga saham untuk tahun-tahun berikutnya. 

Kenaikan tersebut dapat diartikan bahwa minat investor dalam menanamkan 

modalnya di perusahaan akan semakin meningkat. Pada akhir tahun 2013 kembali 

mengalami penurunan, namun penurunan harga saham tersebut tidak serendah 

pada tahun 2012. Meski mengalami penurunan namun pada tahun 2014 harga 

http://www.infovesta.com/
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saham mulai menujukan kenaikan yang cukup baik. Walau sempat mengalami 

penurunan lagi, tetapi pada pertengahan 2014 menunjukan harga saham yang 

cukup stabil. Pada akhir tahun 2015 kembali mengalami penurunan yang cukup 

tajam, namun penurunan tersebut tidak serendah pada tahun 2012. Akibat dari 

penurunan tersebut akan dapat mempengaruhi nilai perusahaan, gejala dari 

penurunan tersebut dari titik 37 (Januari 2015) menjadi 0,3 pada akhir tahun 2015. 

Pada awal tahun 2016 menunjukan prospek yang baik, karena harga saham terus 

meningkat sampai pada titik paling tinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. 

Harga saham paling tinggi terjadi pada pertengahan tahun 2016. Berdasarkan dari 

grafik diatas menunjukan bahwa ekspektasi dari perusahaan yang menargetkan 

bahwa harga saham akan terus meningkat, belum sesuai dengan yang terjadi 

sebenarnya. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan solusi dalam masalah tersebut.  

Perusahaan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya, perusahaan 

harus memiliki nilai perusahaan yang baik. Adapun beberapa faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu 

telah banyak mengungkapkan faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 

diantaranya profitabilitas (Kusumadilaga, 2010; Mardiyati, Ahmad, dan Putri, 

2012; Astriani, 2009; Rahayu, 2010), struktur kepemilikan memiliki kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan institusional (Permanasari, 2010; Hidayah, 2015; 

Susanti dan Mildawati, 2014; Astriani, 2009), 

Faktor lain yang menentukan nilai perusahaan adalah corporate social 

responsibility (Susanti dan Mildawati, 2014; Permanasari, 2010; Deriyarso, 2014), 

invesment opportunity set (Hasnawati, 2005; Hidayah 2015; Astriani, 2009; 
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Andriani, 2011), kebijakan deviden (Rakhimsyah dan Gunawan, 2011; Mardayati, 

Ahmad, dan Putri, 2012; ), struktur modal  dan ukuran perusahaan (Gultom, 

Agustina, dan Wijaya, 2013; Hermuningsih, 2013), leverage (Atriani, 2009; 

Susanti, 2010) 

Penelitian terdahulu menunjukan kecenderungan pengaruh variabel 

profitabilitas, leverage, kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan masih 

tidak konsisten sehingga masih ditemukan adanya research gap. Variabel 

profitabilitas pada penelitian yang dilakukan Hermawan dan Maf’ulah (2014) 

menunjukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Sementara penelitian yang dilakukan Rasyid (2015) memperoleh hasil bahwa 

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu, yang diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan 

menggunakan aktivanya secara produktif dengan perbandingan antara laba yang 

diperoleh dalam satu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan 

tersebut (Munawir, 2007:33). Profitabilitas dinilai sebagai salah satu informasi 

yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat dijadikan sinyal bagi para investor 

agar investor tertarik dan mau menanamkan modalnya pada perusahaan. Ketika 

reaksi pasar merespon secara positif sinyal dari yang dikeluarkan oleh perusahaan 

maka akan dapat meningkatkan nilai perusahaan.  

Pentingnya profitabilitas dalam meningkatkan nilai perusahaan telah 

dibuktikan dari beberapa peneliti sebelumnya, maka sejumlah peneliti sebelumnya 

telah menguji secara empiris diantaranya penelitian Ina Rinati dan Indah 
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Nurmalasari bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Hasil ini mendukung hasil penelitian Husaini (2012), yang menyatakan 

profitabilitas memiliki pengaruh koefisien yang relatif tinggi terhadap nilai 

perusahaan. Namun pada penelitian Dini & Indarti menunjukkan bahwa 

profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Penyataan 

tersebut didukung oleh penelitian Safitri (2013). 

Variabel selanjutnya yaitu leverage, Nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh 

leverage yang dihasilkan oleh perusahaan (Astriani, 2014). Menurut Astriani 

(2014) rasio leverage mengukur tingkat solvabilitas suatu perusahaan. Rasio ini 

menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban 

finansialnya seandainya perusahaan tersebut pada saat itu dilikuidasi. Menurut 

Horne (1994:1) leverage menyangkut penggunaan dana bagi perusahaan untuk 

membayar biaya tetap dengan maksud untuk meningkatkan hasil pengembalian 

bagi pemegang saham. Karena kenaikan leverage dapat meningkatkan risiko arus 

laba bagi pemegang saham biasa, investor dihadapkan pada trade off antara risiko 

dan hasil pengembalian yang diharapkan. Hasil pengembalian yang tinggi 

menyebabkan harga saham lebih tinggi sedangkan risiko yang lebih tinggi 

menyebabkan harga saham lebih rendah. Sehingga naik atau turunnya harga 

saham dapat berpengaruh pada nilai perusahaan. 

Penelitian terdahulu membuktikan bahwa leverage memiliki pengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Rakkhimsyah dan Gunawan (2011), yang menyatakan 

Leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan mendukung Susilawati (2005). 
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Namun penelitian Pratiska menemukan bahwa leverage tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

Konflik antara manajer dan pemegang saham atau yang sering disebut dengan 

masalah keagenan dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan 

yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan tersebut sehingga timbul 

biaya keagenan (agency cost). Ada beberapa alternatif untuk mengurangi agency 

cost, diantaranya dengan adanya kepemilikan saham oleh manajemen dan 

kepemilikan saham oleh institusional (Tendi Haruman, 2008). 

Dalam penelitian ini lebih berfokus pada kepemilikan manajerial, dengan 

kepemilikan saham oleh manajemen, diharapkan manajer akan bertindak sesuai 

dengan keinginan para principal karena manajer akan termotivasi untuk 

meningkatkan kinerja dan nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan 

(Siallagan dan Machfoedz, 2006) 

Penelitian oleh Wahyudi dan Pawestri (2005) menemukan bahwa 

kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hubungan 

antara kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan adalah hubungan 

nonmonotonic yang muncul karena adanya insentif yang dimiliki oleh manajer 

dan mereka berusaha melakukan pensejajaran kepentingan dengan outsider 

ownership dengan cara meningkatkan kepemilikan saham mereka jika nilai 

perusahaan meningkat. 

Sementara itu hasil penelitian dari Haruman (2008) menyimpulkan bahwa 

variabel managerial ownership memiliki pengaruh dengan arah hubungan negatif. 

Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi proporsi kepemilikan manajerial, 
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akan menurunkan market value. Hasil ini konsisten dengan penelitian Lemons & 

Lins (2001), Lins (2002) dan Siallagan dan Machfoedz (2006). Penurunan market 

value ini diakibatkan karena tindakan opportunistic yang dilakukan oleh para 

pemegang saham managerial. Meskipun ada banyak penelitian mengenai struktur 

kepemilikan tetapi hasil-hasil dari penelitian tersebut banyak yang saling 

bertentangan satu sama lain.  

Penelitian ini mengambil variabel profitabilitas, leverage, dan kepemilikan 

manajerial karena berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu masih terdapat 

pengaruh yang belum konsisten. Adanya research gap memberikan kesempatan 

bagi peneliti untuk mengungkap lebih jauh variabel yang dapat menentukan 

fluktuatifnya pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan manajerial 

terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti 

menggunakan pengungkapan corporate social responsibility (CSR sebagai 

variabel moderating yang diduga ikut menentukan pengaruh terkait dengan 

pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai 

perusahaan 

Saat ini banyak perusahaan baru yang mengalami perkembangan, namun 

seiring dengan perkembangan tersebut ekosistem lingkungan mulai mengalami 

ketidakstabilan, seperti yang sering terdengar belakangan ini salah satu bukti 

nyatanya adalah kondisi global warning. Pada dasarnya, sekarang ini 

tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) bukan lagi merupakan pilihan namun 

lebih dapat dikatakan sebagai sebuah kewajiban yang harus dilakukan perusahaan 

untuk menjaga keseimbangan alam. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomer 
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40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Corporate Social 

Responsibility saat ini bukan lagi bersifat sukarela/komitmen yang dilakukan 

perusahaan didalam mempertanggungjawabkan kegiatan perusahaannya, 

melainkan bersifat wajib/menjadi kewajiban bagi beberapa perusahaan untuk 

melakukan atau menerapkannya. 

Corporate Social Responsibility merupakan bentuk tanggung jawab 

perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan 

yang terjadi akibat aktivitas operasional perusahaan. Semakin banyak bentuk 

pertanggungjawaban yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya, image 

perusahaan menjadi meningkat. Investor lebih berminat pada perusahaan yang 

memiliki citra yang baik di masyarakat karena semakin baiknya citra perusahaan, 

loyalitas konsumen semakin tinggi sehingga dalam waktu lama penjualan 

perusahaan akan membaik dan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Jika 

perusahaan berjalan lancar, maka nilai saham perusahaan akan meningkat (Retno 

dan Priantinah, 2012). 

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan bahwa profitabilitas, 

leverage, kepemilikan manajerial dan CSR pada dasarnya mampu mempengaruhi 

nilai perusahaan. Namun. berdasarkan hasil penetitian terdahulu menyatakan 

bahwa pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan manajerial terhadap 

nilai perusahaan tidaklah konsisten. Hal inl dibuktikan oleh penelitian yang 

ditekuken oleh Suhadi (2004), Dini & Indarti menyatakan  bahwa profltabilitas 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Penelitian Nurfadillah (2011) dan 

Amalia (2010) menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap nilai 
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perusahaan. Pada penelitian terdahulu kepemilikan manajerial juga memiliki 

pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan pernyataan tersebut telah dibuktikan 

oleh Permanasari (2010). Dari penemuan tersebut diasumsikan bahwa ada faktor 

lain yang ikut menginteraksi. Oleh karena itu peneliti menggunakan CSR sebagai 

variabel moderating dalam menguji pengaruh nilai profitabilitas, leverage, dan 

kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. 

Beberapa penelitian telah dilaksanakan guna menguji keabsahan sebuah 

temuan yang mempengaruhi nilai perusahaan. Namun hasil penelitian tersebut 

masih beragam. Ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian terdahulu 

mengenai profitabilitas, leverage, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai 

perusahaan, mendorong peneliti untuk melakukan pengujian lebih lanjut temuan-

temuan empiris variabel independen dan nilai perusahaan  sebagai variabel 

dependennya dengan mendatangkan pengungkapan corporate social 

responsibility (CSR) sebagai variabel moderating. Berdasarkan latar belakang di 

atas, penelitian ini mengambil judul : 

“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai 

Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai 

Variabel Moderating” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diidentifikasikan permasalahan pada penelitian ini yaitu mengenai nilai 

perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya 

investor dalam menanamkan modalnya pada perusahaan. Berdasarkan hasil 
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penelitian-penelitian terdahulu telah banyak mengungkapkan faktor yang 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, ada banyak faktor yang mempengaruhinya 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Tinggi rendahnya tingkat profitabilitas dalam perusahaan. 

2. Tinggi rendahnya tingkat leverage dalam perusahaan. 

3. Tinggi rendahnya kepemilikan manajerial dalam perusahaan. 

4. Tinggi rendahnya kepemilikan institusional dalam perusahaan. 

5. Tinggi rendahnya invesment opportunity set (IOS) dalam perusahaan. 

6. Besar kecil ukuran perusahaan dalam perusahaan. 

7. Adanya ketidaksempurnaan pasar modal. 

8. Tinggi rendahnya kebijakan deviden dalam perusahaan. 

9. Tinggi rendahnya struktur  modal dalam perusahaan. 

10. Tinggi rendahnya pengungkapan corporate social responsibility (CSR) dalam 

perusahaan. 

1.3 Cakupan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas yang telah 

dijelaskan, peneliti akan berfokus pada cakupan masalah dengan membatasi 

penggunaan variabel sehingga penelitian ini akan lebih fokus dan tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah direncanakan. Penelitian ini berfokus pada 

pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan manajerial yang dipilih karena 

hasil penelitian terdahulu menunjukan pengaruh yang tidak konsisten sehingga 

perlu dilakukan kajian lebih lanjut. 
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Penelitian ini juga mengkaji penggunaan variabel pengungkapan corporate 

social responsibility (CSR) sebagai variabel moderating. Terkait dengan 

terlibatnya pengungkapan corporate social responsibility (CSR) dalam 

memoderasi pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan manajerial 

terhadap nilai perusahaan didasarkan pada teori yang dirujuk pada penelitian ini, 

yaitu agency theory, signalling theory dan legitimacy theory. Sehingga hal 

tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, maka pertanyaan 

yang akan dijawab pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara Profitabilitas terhadap Nilai 

Perusahaan pada perusahaan manufaktur? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara Leverage terhadap Nilai 

Perusahaan pada perusahaan manufaktur? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara Kepemilikan Manajerial 

terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur? 

4. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara Profitabilitas terhadap Nilai 

Perusahaan yang dimoderasi oleh Pengungkapan CSR? 

5. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara Leverage terhadap Nilai 

Perusahaan yang dimoderasi oleh Pengungkapan CSR? 

6. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara Kepemilikan Manajerial 

terhadap Nilai Perusahaan yang dimoderasi oleh Pengungkapan CSR? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya hal-hal yang dianggap perlu 

untuk diteliti lebih lanjut, yang berhubungan dengan pengaruh beberapa faktor 

(Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Manajerial) terhadap Nilai Perusahaan 

dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai variabel 

moderating pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012 - 2015. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh Leverage terhadap Nilai Perusahaan 

pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Menguji dan menganalisis pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai 

Perusahaan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

4. Menguji dan menganalisis hubungan Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) dalam memoderasi hubungan antara Profitabilitas 

dengan Nilai Perusahaan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

5. Menguji dan menganalisis hubungan Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) dalam memoderasi hubungan antara Leverage dengan 

Nilai Perusahaan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 
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6. Menguji dan menganalisis hubungan Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) dalam memoderasi hubungan antara Kepemilikan 

Manajerial dengan Nilai Perusahaan pada perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

1.6 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis dan praktis sebagai 

berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat pembuktian (verifikasi) 

berlakunya teori-teori yang dirujuk dalam penelitian ini, yakni agency theory, 

Signalling theory, legitimacy theory dalam kaitannya dengan pembuktian empiris 

pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan manajerial yang dimoderasi 

oleh pengungkapan corporate social responsibility (CSR). Verifikasi teori 

diharapkan dapat memberikan bukti berlaku atau tidak berlakunya teori-teori 

tersebut dalam periode tahun 2012-2015 pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya mampu memverifikasi teori yang 

menjadi rujukan dalam penelitian ini, namun juga dapat dikembangkan dalam 

implementasi teori-teori tersebut. Penelitian ini mengakomodir variabel 

pengungkapan corporate social responsibility (CSR) sebagai variabel moderating 

dalam model penelitian, apabila variabel moderating terbukti secara nyata sebagai 

moderasi pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan manajerial terhadap 
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nilai perusahaan, maka hasil penelitian ini dapat memberikan wacana baru dalam 

mengembangkan agency theory, signalling theory,dan legitimacy theory. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Pertama, pihak manajemen 

perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, yakni profitabilitas, leverage, 

dan kepemilikan manajerial yang dimoderasi oleh pengungkapan corporate social 

responsibility (CSR). Hasil penelitian ini dapat memberikan pertimbangan pada 

manajemen perusahaan dalam mengambil tindakan-tindakan yang efektif dan 

efisien untuk kinerja perusahaan. 

Kedua, pemilik atau pemegang saham, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan kepada para pemilik atau pemegang saham tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, yakni profitabilitas, leverage, 

dan kepemilikan manajerial yang dimoderatingi oleh pengungkapan corporate 

social responsibility (CSR). Hasil penelitian ini dapat memberikan pertimbangan 

pada manajemen perusahaan dalam menentukan investasi perusahaan. 

1.7 Orisinalitas Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu telah banyak dilakukan penelitian 

mengenai Profitabilitas, Leverage dan Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai 

Perusahaan yang menunjukan bahwa hasil penelitian tersebut memiliki hasil yang 

belum konsisten pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Penelitian Rinati dan 

Nurmalasari menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai 
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perusahaan. Hasil ini mendukung hasil penelitian Husaini (2012), hasil tersebut 

berbeda dengan penelitian Suhadi (2004), Dini & Indarti menyatakan  bahwa 

profltabilitas berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Rakkhimsyah dan 

Gunawan (2011), yang menyatakan Leverage berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan mendukung Susilawati (2005). Penelitian Nurfadillah (2011) dan 

Amalia (2010) menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan. Pada penelitian Wahyudi dan Pawestri (2005) menemukan bahwa 

kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. namun 

hasil lain menyatakan kepemilikan manajerial juga memiliki pengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan pernyataan tersebut telah dibuktikan oleh Permanasari 

(2010) Berdasarkan perbedaan hasil penelitian-penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada kekonsistenan dalam penelitian tersebut. 

Dari hasil temuan penelitian terdahulu tersebut, peneliti tertarik untuk 

memunculkan variabel Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

sebagai variabel moderating dalam model penelitian. Pada penelitian terdahulu 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan variabel yang 

memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian 

Rahayu (2010) menyatakan bahwa pengungkapan corporate social responsibility 

(CSR) belum mampu memoderasi pengaruh kinerja keuangan (ROE) terhadap 

nilai perusahaan, sehingga untuk peneliti selanjutnya Rahayu (2010) menyarankan 

untuk menggunakan variabel lain untuk menguji apakah pengungkapan corporate 

social responsibility (CSR) mampu mempengaruhi variabel independen terhadap 

nilai perusahaan. Dalam penelitian ini  pengungkapan corporate social 
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responsibility (CSR) diharapkan dapat memperkuat variabel profitabilitas, 

leverage dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan agar dapat 

memiliki pengaruh yang kuat dan konsisten hasilnya. Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR) sebagai variabel moderating ini merupakan 

orisinilitas penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS PENELITIAN 

2.1 Kajian Teori Utama (Grand Theory) 

2.1.1 Agency Theory 

Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan teori agensi sebagai pemisahan 

antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan yang akan selalu diikuti oleh 

munculnya biaya akibat tidak adanya keselarasan kepentingan pemilik dan 

pengelola. Biaya tersebut yang dinamakan agency cost. Agency theory memiliki 

asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan 

diri sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan 

agent. 

Agency theory (teori agensi) menyatakan bahwa prinsipal (pemilik atau 

manajer puncak) membawahi agen (karyawan atau manajer yang lebih rendah) 

untuk melaksanakan kinerja yang efisien. Teori ini mengasumsikan kinerja yang 

efisien dan kinerja organisasi ditentukan oleh usaha dan pengaruh kondisi 

lingkungan. Teori ini, secara umum, mengasumsikan bahwa prinsipal bersikap 

netral terhadap risiko sementara agen bersikap menolak usaha dan risiko. Agen 

dan prinsipal diasumsikan termotivasi oleh kepentingannya sendiri, dan seringkali 

kepentingan antara keduanya berbenturan (Lubis, 2010). 

Van Horne dan Wachowicz (2005) mendefinisikan agen (agent) sebagai 

orang-orang yang diotorisasi atau diberi wewenang oleh orang lain, yang disebut 

prinsipal (principal), untuk bertindak sebagai orang tersebut. Pihak manajemen 

merupakan agen (agent) dari pemilik, sedangkan para pemegang saham (pemilik) 
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merupakan prinsipal (principal). Para pemegang saham, karena berharap bahwa 

agen akan bertindak demi kepentingan para pegang saham, mendelegasikan 

otoritas pengambilan keputusan kepada pihak manajemen. 

Perusahaan dipandang sebagai sekumpulan kontrak antara manajer 

perusahaan dan pemegang saham. Prinsipal atau pemilik perusahaan menyerahkan 

pengelolaan perusahaan terhadap pihak manajemen. Manajer sebagai pihak yang 

diberi wewenang atas kegiatan perusahaan dan berkewajiban menyediakan 

laporan keuangan akan cenderung untuk melaporkan sesuatu yang 

memaksimalkan utilitasnya dan mengorbankan kepentingan pemegang saham. 

Sebagai pengelola perusahaan, manajer akan lebih banyak mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan dibandingkan pemilik (pemegang saham).  

Menurut Andrian (2011) dalam Fajriah (2016) Agency theory memiliki 

asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan 

dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan 

agent. Pihak principal termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan 

dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Menurut Jensen dan 

Meckling (1976), adanya masalah keagenan memunculkan biaya agensi yang 

terdiri dari: 

1. The monitoring expenditure by the principle, yaitu biaya pengawasan yang 

dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku dari agen dalam 

mengelola perusahaan. 
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2. The bounding expenditure by the agent (bounding cost), yaitu biaya yang 

dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak bertindak yang 

merugikan prinsipal. 

3. The Residual Loss, yaitu penurunan tingkat utilitas prinsipal maupun agen 

karena adanya hubungan agensi. 

Konflik antara manajer dan pemegang saham atau yang sering disebut 

dengan masalah keagenan dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme 

pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan tersebut 

sehingga timbul biaya keagenan (agency cost). Ada beberapa alternatif untuk 

mengurangi agency cost, diantaranya adanya kepemilikan saham oleh 

institusional dan kepemilikan saham oleh manajemen (Haruman, 2008) 

Teori keagenan (Agency theory) digunakan karena dinilai memiliki kontribusi 

dalam penelitian ini. Jansen dan Meckling (1976) menyatakan manajer suatu 

perusahaan sebagai “agen” dan pemegang saham “principal”. Pemegang saham 

yang merupakan principal mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada 

manajer yang merupakan perwakilan atau agen dari pemegang saham. 

Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan seperti 

ini adalah bahwa agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan 

untuk memenuhi kepentingan terbaik principal. Konflik ini terjadi karena manajer 

memiliki informasi lebih mengenai perusahaan dibandingkan dengan principal. 

Konflik ini dapat berkurang ketika pihak manajemen  ikut andil dengan cara 

memiliki proporsi saham dalam perusahaan tersebut karena agen dan principal 

memiliki tujuan yang sama sehingga manajemen dapat sepenuhnya 
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memperhatikan dan fokus terhadap tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai 

perusahaan. 

2.1.2 Signaling Theory (Teori Sinyal) 

Signaling Theory (Teori Sinyal) pertama kali ditemukan oleh Spence pada 

tahun 1973. Menurutnya, teori sinyal berarti memberikan suatu sinyal, pihak 

pengirim (pemilik informasi) berusaha memberikan informasi relevan yang dapat 

dimanfaatkan oleh pihak penerima. Pihak penerima kemudian akan menyesuaikan 

perilaku sesuai dengan pemahamannya terhadap sinyal tersebut. Menurut Jama’an 

(2008) dalam  Fajriah (2016) Signaling theory mengemukakan tentang bagaimana 

seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan 

keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh 

menajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sedangkan menurut 

Wahyudin (2015:64) mengasumsikan bahwa signaling theory adalah informasi 

yang dikeluarkan oleh manajemen atau perusahaan pada dasarnya adalah sinyal 

bagi para pelaku pasar (investor). 

Menurut Jogiyanto dalam Utama dan Khafid (2015) informasi yang 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor 

dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung 

nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman 

tersebut diterima oleh pasar. Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami 

bahwa teori sinyal pada dasarnya adalah perusahaan harus memberikan sinyal 

ataupun tanda melalui informasi yang dikeluarkan baik berupa laporan keuangan 

maupun hal yang bersifat non finansial dari perusahaan yang dapat memberikan 
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gambaran bagi pihak eksternal perusahaan mengenai kelebihan dari perusahaan 

tersebut, yang mengharapkan respon dari pasar (investor) dan direalisasikan 

dalam bentuk pembelian saham. 

Teori sinyal menjelaskan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan 

memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa 

informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk 

merealisasikan keinginan pemilik (Jama’an, 2005 dalam Fajriah, 2016). Dalam 

penelitian ini yang menggunakan teori sinyal adalah Profitabilitas dan leverage. 

Profitabilitas merupakan salah satu informasi yang dapat dijadikan sebagai sinyal 

untuk investor. Profitabilitas yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan 

tersebut menguntungkan, mengingat definisi dari profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dalam satu periode tertentu. Semakin besar 

profit perusahaan semakin menguntungkan pihak pemegang saham karena akan 

semakin tinggi deviden yang akan mereka terima. Informasi terkait profitabilitas 

perusahaan merupakan sinyal yang mampu mempengaruhi reaksi pasar dalam 

bentuk permintaan pembelian saham perusahaan. Semakin tinggi tingkat 

profitabilitas  maka semakin tinggi pula minat investor untuk menanamkan 

modalnya pada perusahaan tersebut. Ketika permintaan saham semakin tinggi 

maka akan meningkatkan harga dari saham itu sendiri. Semakin tinggi harga 

saham mengindikasikan semakin tinggi nilai perusahaan.  

Leverage menurut Signalling theory menyatakan bahwa semakin tinggi 

tingkat hutang perusahaan, maka  akan memungkinkan perusahaan mampu untuk 

membayar hutang dari keuntungan perusahaan yang diperolehnya. Dengan 
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rendahnya hutang perusahaan maka keuntungan yang diperoleh perusahaan pun 

menjadi tinggi, karena dalam membayar hutangnya tidak terlalu berat. Hal itu 

menunjukan bahwa keuangan perusahaan itu baik, maka investor akan percaya 

terhadap perusahaan tersebut. Investor juga akan menilai bahwa prospek 

perusahaan tersebut baik dimasa yang akan datang. Dengan begitu akan banyak 

investor yang tertarik untuk menanamkan modal pada perusahaan. 

2.1.3 Legitimacy Theory (Teori legitimasi) 

Menurut Haniffa et al., (dalam Sayekti dan Wondabio, 2007), dalam 

legitimacy theory perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk 

melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai justice, dan bagaimana perusahaan 

menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan 

perusahaan. Oleh karena itu perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan 

hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat 

dan lingkungan dimana perusahaan tersebut menjalankan setiap aktivitasnya. 

Menurut Haniffa et al., (dikutip dari Sayekti dan Wondabio, 2007), jika 

terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai 

masyarakat, maka perusahaan akan kehilangan legitimasinya dan selanjutnya akan 

mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Keselarasan antara tindakan 

organisasi dan nilai-nilai masyarakat ini tidak selamanya berjalan seperti yang 

diharapkan. Tidak jarang akan terjadi perbedaan potensial antara organisasi dan 

nilai-nilai sosial yang dapat mengancam legitimasi perusahaan bahkan dapat 

membuat perusahaan tersebut ditutup. 
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Barkemeyer (2007) mengungkapkan bahwa penjelasan tentang kekuatan 

teori legitimasi organisasi dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan di 

negara berkembang terdapat dua hal; pertama, kapabilitas untuk menempatkan 

motif maksimalisasi keuntungan membuat gambaran lebih jelas tentang motivasi 

perusahaan memperbesar tanggung jawab sosialnya. Kedua, legitimasi organisasi 

dapat memasukkan faktor budaya yang membentuk tekanan institusi yang berbeda 

dalam konteks yang berbeda. Uraian di atas menjelaskan bahwa teori legitimasi 

merupakan salah satu teori yang mendasari pengungkapan corporate social 

responsibility (CSR). Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan 

untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat. 

Teori legitimasi menjelaskan bahwa untuk dapat diterima oleh masyarakat, 

perusahaan harus mengungkapkan aktivitas sosial perusahaan sehingga menjamin 

kelangsungan hidup perusahaan. Karena teori ini juga berpendapat bahwa 

perusahaan harus melaksanakan dan mengungkapkan aktivitas corporate social 

responsibility (CSR) semaksimal mungkin agar aktivitas perusahaan dapat 

diterima oleh masyarakat. Pengungkapan ini digunakan untuk melegitimasi 

aktivitas perusahaan dimata masyarakat, karena pengungkapan corporate social 

responsibility (CSR) akan menunjukan tingkat kepatuhan suatu perusahaan. 

Pengungkapan corporate social responsibility (CSR) dapat memberikan manfaat 

bagi perusahaan, seperti: dapat  meningkatkan citra perusahaan dan daya tarik 

perusahaan di mata investor. Semakin banyak investor yang menanamkan 

modalnya dalam perusahaan tersebut, maka dengan itu  nilai perusahaan akan 

terus meningkat. 
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2.2 Kajian Variabel Penelitian 

2.2.1 Nilai Perusahaan 

Didirikannya sebuah perusahaan memiliki tujuan yang jelas. Ada beberapa 

hal yang mengemukakan tentang tujuan pendirian sebuah perusahaan. Tujuan 

perusahaan yang pertama adalah untuk mencapai keuntungan maksimal atau laba 

yang sebesar-besarnya. Tujuan perusahaan yang kedua adalah ingin 

memakmurkan pemilik perusahaan atau pemilik saham. Sedangkan tujuan 

perusahaan yang ketiga adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin 

pada harga sahamnya. Ketiga tujuan perusahaan tersebut sebenarnya secara 

subtansial tidak banyak berbeda. Hanya saja penekanan yang ingin dicapai oleh 

masing-masing perusahaan berbeda (Martono dan Harjiton (2005) dalam 

Deriyarso (2014)). Menurut Van Horne (dikutip Diyah dan Erman, 2009) “Value 

is respresented by the market price of the company’s commom stock which in 

turn, is afunction of firm’s investement, financing and dividend decision.” Harga 

pasar saham menunjukkan penilaian sentral di semua pelaku pasar, harga pasar 

saham merupakan barometer kinerja perusahaan. 

Menurut Rika dan Ishlahuddin (2008) dalam Permanasari (2010), nilai 

perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar. Alasannya karena nilai perusahaan 

dapat memberikan kemakmuran atau keuntungan bagi pemegang saham secara 

maksimum jika harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, 

maka semakin tinggi keuntungan pemegang saham sehingga keadaan ini akan 

diminati oleh investor karena dengan permintaan saham yang meningkat akan 

menyebabkan nilai perusahaan juga akan meningkat. Nilai perusahaan dapat 
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dicapai dengan maksimum jika para pemegang saham menyerahkan urusan 

pengelolaan perusahaan kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, 

seperti manajer maupun komisaris. Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat 

dipahami bahwa nilai perusahaan merupakan penilaian terkait dengan kinerja 

perusahaan yang biasanya digambarkan oleh besarnya harga saham perusahaan. 

nilai perusahaan pada dasarnya dapat diukur dengan beberapa metode seperti: 

1. Earning Per Share (EPS) mencerminkan bagian dari laba perusahaan yang 

dibagikan untuk satu lembar saham. EPS dapat dihitung dengan menggukan 

rumus : 

    
                 

                    
 

2. Tobin’s Q, cara menghitung Tobin’s Q adalah dengan menggunakan rumus : 

  
( )( )   

   
  

Dimana : 

Q  = Nilai perusahaan 

P  = Harga pasar saham 

N  = Jumlah harga saham yang beredar 

D  = Nilai buku hutang 

BVA = Nilai buku total aktiva 

3. Price Book Value, PBV dihitung dengan rumus: 

    
                                  

                 
 

Pengukuran nilai perusahaan dalam penelitian ini akan meggunakan 

pendekatan konsep nilai pasar yang mengacu pada Rasyid (2015) dengan 
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menghitung Price Book Value  ratio (PBV) pada periode yang telah ditentukan. 

Menurut Arindita (2015) dalam Fajriah (2016) PBV digunakan karena memiliKi 

beberapa keunggulan. (1) menghasilkan nilai yang relatif stabil dan dapat 

dibandingkan dengan harga pasar; (2) memberikan standar akuntansi yang 

konsisten pada seluruh perusahaan; (3) perusahaan yang tidak dapat diukur 

dengan PER karena pendapatan yang negatif, dapat dievaluasi menggunakan 

PBV. 

2.2.2 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu, yang diukur dengan kesuksesan perusahaan dan 

kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif dengan membandingkan 

antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah 

modal perusahaan tersebut (Munawir, 2007:33) 

Brigham (2011) mendefinisikan profitabilitas sebagai hasil akhir dari 

serangkaian kebijakan dan keputusan manajemen, dimana kebijakan ini 

menyangkut pada sumber dan penggunaan dana dalam menjalankan operasional 

perusahaan yang terangkum dalam laporan neraca dan unsur dalam neraca. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa profitabilitas merupakan 

ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu 

menghasilkan laba berdasarkan kebijakan manajemen yang diambil dalam proses 

operasional perusahaan. 

Ada beberapa rasio yang dapat digunakan untuk menghitung rasio 

profitabilitas. Menurut Munawir (2007:240) merupakan yang dapat digunakan 
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untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Menurut 

Kansir (2008) dalam Fajriah (2016) menyatakan rasio profitabilitas adalah ukuran 

tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. berikut ini beberapa bentuk 

pengukuran dari profitabilitas. 

1. Profit Margin on Sales 

Profit Margin on Sales atau Ratio Profit Margin merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur margin laba atau penjualan. Terdapat dua cara 

untuk menghitung profit margin. 

a. Untuk margin laba kotor  

              
(                                        )

     
 

b. Untuk margin laba bersih 

              
           

     
 

2. Return on Asset (ROA) 

Return on Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukan hasil atau jumlah 

aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA juga merupakan suatu ukuran 

tentang efektivitas manajemen dalam mengelola aktiva. Rumus untuk 

menghitung ROA adalah : 

    
           

           
 

3. Return on Equity (ROE) 

Return on Equity (ROE) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah 

pajak dengan modal sendiri. Rumus untuk menghitung ROE adalah : 
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Pengukuran profitabilitas pada penelitian ini menggunakan Return on 

Asset (ROA). Pengukuran ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Wardoyo dan Veronika, 2013). Pemilihan proksi ROA ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran mengenai laba perusahaan atas aset yang dimilikinya dan 

memberikan gambaran mengenai laba perusahaan yang dihasilkan pada masa lalu 

serta dapat diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba pada masa-masa mendatang. 

2.2.3 Leverage 

Salah satu faktor penting dalam unsur pendanaan adalah utang. Utang 

merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh 

perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya. Menurut Munawir (2007) utang 

adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum 

terpenuhi, dimana utang merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang 

berasal dari kreditor, utang dibedakan menjadi : 

1. Utang lancar (utang jangka pendek) 

Merupakan kewajiban keuangan perusahaan yang jangka waktu pelunasannya 

menggunakan aktiva lancar perusahaan. Yang termasuk dalam utang lancar 

adalah utang dagang, utang gaji dan upah, utang wesel, utang pajak 

2. Utang jangka panjang 

Merupakan kewajiban keuangan perusahaan yang jangka waktu 

pembayarannya lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca. Yang termasuk 

utang jangka panjang adalah utang obligasi, utang bank. 
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Kebijakan utang perusahaan dapat dilihat dari rasio leverage. Rasio 

leverage yaitu rasio yang mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan 

dibiayai dari utang. Dengan mengetahui rasio leverage akan dapat dinilai tentang 

posisi perusahaan terhadap seluruh kewajibannya kepada pihak lain, kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, keseimbangan antara nilai 

aktiva tetap dengan modal (Munawir, 2002:239). 

Menurut Tarjo (2008) dalam Kartasukmana (2015) rasio leverage 

menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio 

leverage juga menunjukkan rasio yang dihadapi perusahaan. Semakin besar risiko 

yang dihadapi oleh perusahaan maka ketidakpastian untuk menghasilkan laba di 

masa depan juga akan makin meningkat. Dengan menggunakan utang untuk 

membiayai kegiatan perusahaan akan memacu perusahaan untuk lebih 

meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan laba yang lebih. Adanya utang, 

perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar angsuran dan bunga utang 

tersebut. 

Bertambah besar dana pinjaman yang dipakai untuk membiayai perusahaan 

maka bertambah besar rasio leverage dan bertambah besar pula risiko yang 

dihadapi perusahaan. Bertambah besar rasio utang terhadap aktiva berarti 

perusahaan telah menggunakan secara cukup besar dana pinjaman untuk 

membiayai aktivanya, sebaliknya jika rasio tersebut rendah berarti sebagian besar 

aktiva dibiayai dengan dana milik sendiri (Bangun, 1989:84) 

Menurut Riyanto (2012:333) rasio leverage dapat diukur dengan : 
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1. Total debt to equity ratio : bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang 

dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. 

                           
                                 

                    
 

2. Total debt to total assets : bagian dari keseluruhan kebutuhan dana yang 

dibelanjai dengan utang. 

                           
                                 

             
 

3. Long term debt to equity ratio : bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang 

dijadikan jaminan untuk utang jangka panjang. 

                               
                    

             
 

4. Tangible assets debt coverage : besarnya aktiva tetap tangible yang digunakan 

untuk menjamin utang jangka apanjang setiap rupiahnya. 

                              
                                     

                    
 

5. Times interest earned ratio : besarnya jaminan keuntungan untuk membayar 

bunga uatang jangka panjang. 

                            
    

                          
 

 

Pengukuran leverage pada penelitian ini menggunakan Debt to Equity Ratio 

(DER). Pengukuran ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Susilawati, 

2012). Bagi perusahaan, sebaiknya besarnya utang tidak boleh melebihi modal 

sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Untuk pendekatan konservatif, 

besarnya utang maksimal sama dengan modal sendiri, artinya debt to equity nya 
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maksimal 100% atau dengan kata lain, DER akan lebih baik jika kurang dari 1 

yang mengartikan bahwa perusahaan mampu membayar seluruh utangnya dengan 

modal yang dimiliki, debt equity ratio menunjukkan sejauh mana modal sendiri 

menjamin seluruh utang. Rasio ini juga dapat dibaca sebagai perbandingan antara 

dana pihak luar dengan dana pemilik perusahaan yang dimasukkan ke perusahaan. 

2.2.4 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu unsur dari mekanisme GCG 

(Good Corporate Governance) yang dinilai dapat mengurangi asimetri informasi. 

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen 

yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan 

komisaris) (Pujiati dan Widanar, 2009). Menurut Putri (2011) dalam 

kartasukmana (2015) kepemilikan manajerial dapat didefinisikan sebagai 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer, karyawan, dan perangkat 

internal perusahaan lainnya. Kepemilikan manajerial dapat meminimalisirkan 

perilaku opportunistik yang dilakukan oleh manajemen.  

Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) dalam Kartasukmana (2015) 

Kepemilikan manajerial akan mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan, karena mereka juga memiliki perusahaan.  Kinerja perusahaan 

meningkat akan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam laporan keuangan 

kepemilikan manajerial ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan 

saham perusahaan oleh manajer. Karena kepemilikan manajerial dapat 

mempengaruhi keputusan pencarian dana melalui utang dan dana tersebut dapat 
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dipergunakan oleh perusahaan untuk melakukan reinvestasi di masa yang akan 

datang. 

Menurut Jansen dan Meckling (1976), ketika kepemilikan saham oleh 

manajemen rendah maka ada kecenderungan akan terjadinya perilaku 

opportunistic manajer yang akan meningkat juga. Dengan adannya kepemilikan 

manajemen terhadap saham perusahaan maka dipandang dapat menyelaraskan 

potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya 

sehingga permasalahan antara agen dan prinsipal diasumsikan akan hilang apabila 

seorang manajer juga sekaligus pemegang saham. Kepemilikan manajerial dapat 

dihitung menggunakan rumus : 

     
                                                 

                               
 

2.2.5 Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

Pengungkapan dalam arti luasnya dapat diartikan sebagai penyampaian 

suatu informasi. Dalam dunia akuntansi maupun ekonomi bisnis arti dari 

pengungkapan adalah penyampaian informasi keuangan pada suatu perusahaan 

yang telah terjadi. Laporan tahunan (annual report) merupakan media yang paling 

utama dalam penyampaian informasi manajemen kepada pihak-pihak diluar 

perusahaan. Laporan tahunan mengkomunikasikan kondisi keuangan dan 

informasi lainnya kepada pemegang saham, kreditor dan stakeholder lainnya. 

Laporan tahunan mencakup hal-hal seperti pembahasan dan  analisis manajemen, 

catatan kaki dan laporan pelengkap (Afriyanti, 2014). Pengukapan laporan 

keuangan dapat dilakukan dalam bentuk penjelasan mengenai kebijakan akuntansi 

yang telah ditempuh, kontijensi, metode persediaan, jumlah saham yang beredar 
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dan ukuran alternatif, misalnya pos-pos yang dicatat berdasarkan historical cost 

(Abidin, 2012 dalam Afriyanti, 2014) 

Pengungkapan pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu voluntary 

disclosure dan mandatory disclosure. Voluntary disclosure adalah pengungkapan 

suatu informasi kegiatan atau aktivitas perusahaan yang bersifat sukarela. Pada 

faktanya perusahaan tidak bersungguh-sungguh dalam mengungkapan informasi 

sukarela dengan seutuhnya. Hal ini terjadi karena kecenderungan perusahaan akan 

menyimpan suatu informasi yang bersifat menurunkan arus kas. Penurunan arus 

kas tersebut dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan. Perusahaan akan 

mengungkapan informasi yang baik saja karena dianggap akan lebih memberikan 

keuntungan. 

Mandatory disclosure adalah pengungkapan perusahaan yang bersifat wajib 

dan mempunyai aturan hukum yang berlaku. Perbedaan antara voluntary 

disclosure dan Mandatory disclosure adalah pada pemantauan dan 

pengawasannya. Mandatory disclosure diawasi dan dikontrol oleh lembaga yang 

berwenang. Terdapat standar-standar khusus yang menjamin kesamaan berbentuk 

secara relatif dalam praktik pelaporan dan juga terdapat pernyataan minimun yang 

harus dipenuhi. 

Pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang pengungkapan informasi 

perusahaan yang bersifat non-keuangan seperti corporate social responsibility 

yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Meskipun sudah adanya aturan 

yang mendukung, namun terkait dengan corpoorate social disclosure yang ada 

pada masing-masing perusahaan berbeda-beda tergantung pada keinginan 
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perusahaan. Misalnya adalah pada pengungkapan informasi lingkungan yang 

tidak semua perusahaan mengungkapkannya dalam laporan tahunan. 

Perusahaan menggunakan corporate social responsibility sebagai strategi 

untuk memenuhi  yang diinginkan stakeholder, semakin baik pengungkapan 

corporate social responsibility (CSR) yang dilakukan perusahaan maka para 

stakeholder juga akan semakin memberikan dukungan penuh kepada perusahaan 

atas segala aktivitasnya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan dan mencapai laba. 

Instrumen pengukuran yang akan digunakan dalam penilitian ini mengacu 

pada intrumen GRI (Global Reporting Initiative) 3.1 Indeks pengungkapan 

corporate social responsibility (CSR) berdasarkan GRI 3.1 yaitu: kinerja 

ekonomi, kinerja keuangan, kinerja tenaga kerja, kinerja hak asasi manusia, 

kinerja produk. Pendekatan untuk menghitung CSRI pada dasarnya menggunakan 

pendekatan yang menggunakan pembagian dua jenis yang bertentangan yaitu 

setiap item CSR dalam intrumen penilitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan 

nilai 0 jika tidak diungkapkan (Haniffa et al, 2005 dalam Monika, 2016). 

Selanjunya, skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan 

skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhittungan CSR adalah sebagai berikut 

(Haniffa et al, 2005 dalam Monika, 2016). 

     
  

 
 

Keterangan: 

CSRI = Corporate social responsibility 
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X = Jumlah yang diungkapkan  

N = Total pengungkapan corporate social responsibility (CSR) 

2.3 Kajian Penelitian Terdahulu 

Beberapa riset terdahulu telah dilakukan dalam upaya menemukan hubungan 

determinan-determinan yang mempengaruhi nilai perusahaan. Riset-riset tersebut 

memunculkan berbagai determinan dengan temuan yang berbeda. Penelitian 

mengenai peran pengungkapan corporate social responsibility (CSR) dalam 

memoderasi pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan manajerial 

terhadap nilai perusahaan menarik untuk diteliti lebih lanjut.  

Penelitian mengenai topik yang akan dikaji oleh peneliti kali ini memang 

sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Seperti penelitian terkait 

pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. penelitian ini pernah dilakukan 

oleh Rasyid (2015) melakukan penelitian dengan judul “Effect of ownership 

structure, capital structure, profitability and company growth towards firm value” 

penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2009-2013 sebagai sampel penelitian. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Wulandari (2013), pengukuran profitabilitas pada penelitian ini 

menggunakan ROE (return on Equity). Sedangkan nilai perusahaan diukur dengan 

menggunakan PBV. Adapun hasil penelitian keduanya menunjukkan hasil yang 

sama dengan penelitian terdahulu yakni profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan dengan koefisien regresi sebesar 17,679. Sedangkan hasil 

koefisien regresi yang dihasilkan oleh wulandari lebih kecil dari koefisien regresi 

Rasyid yaitu sebesar 0.281. hasil ini juga selaras dengan penelitian Wardoyo dan 
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Veronika (2013) yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan dalam penelitian tersebut profitabilitas diukur dengan 

ROA dan ROE.   

Penelitian lain dengan topik yang sama namun menghasilkan hasil yang 

berbeda adalah penelitian yang dilakukan oleh Astriani (2014), populasi dari 

penelitian Astriani (2014) adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI periode 2009-2011. Sedangkan perusahaan yang dijadikan sampel adalah 

perusahaan yang memenuhi kriteria. Nilai perusahaan dihitung dengan rumus 

Tobin’s Q. Hasil penelitian menunjukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Penelitian selanjutnya yang mendukung hasil temuan 

Astriani (2014) adalah penelitian yang dilakukan Rahayu. Hasil penelitian 

menunjukkan hasil yang sama yaitu bahwa profitabilitas tidak  berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

Selain profitabilitas, peneliti juga menggunakan kinerja keuangan yang lain 

yaitu variabel leverage sebagai variabel independen. Wulandari (2013) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Operating Leverage, 

Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan dengan Struktur Modal sebagai Intervening” 

dimana sampel yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan manfaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011, sampel ditentukan 

berdasarkan metode purpose sampling sehingga memperoleh sebanyak 56 

perusahaan. pengukuran yang digunakan untuk menghitung nilai perusahaan 

adalah PBV. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa operating leverage 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan koefisien sebesar 0,786. 
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Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Astriani (2014) sampel 

yang digunakan sama yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang 

membedakan penelitian keduanya adalah kurun waktu yang diambil kalo Astriani 

mengambil sampel dari tahun 2009-2011. Hasil penelitian menunjukan adanya 

pengaruh positif antara leverage terhadap nilai perusahaan. 

Prawita (2010)  juga telah melakukan penelitian dengan topik yang sama 

dengan judul penelitian “Pengaruh Kepemilikan Manajer dan Resiko terhadap 

Kinerja Perusahaan dengan Lingkungan sebagai Variabel Moderating” penelitian 

ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006-2008. 

Sampel yang digunakan 25 perusahaan. Adapun hasil penilitian menunjukkan 

keselerasan dengan penelitian terdahulu yakni leverage berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan dengan koefisien regresi sebesar 1,523. Hasil ini lebih tinggi dari 

hasil yang telah diteliti oleh Wulandari (2013). 

Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh Timbuleng (2015) dengan 

penelitiannya yang berjudul “The effect of Factors Likuidity, Leverage, NPM, and 

ROI on Corporate Value (Study on Consumer Goods Companies Listed on Stock 

Indonesia Stock Period 2010-2013)” yang menyatakan bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sampel yang digunakan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2013. Hasil ini berbeda dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Wulandari (2013), Astriani (2014), dan 

Prawati (2010). 

Penelitian ini tidak hanya meneliti kinerja keuangan saja, tapi juga ada 

kepemilikan manajerial sebagai variabel independen. Penelitian yang dilakukan 
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oleh Prawati (2010) dimana penelitian yang dilakukan menetapkan populasi yang 

lebih spesifik yaitu bahwa populasi dari penelitian adalah perusahaan manufaktur 

dengan kepemilikan manajerial yang sahamnya terdaftar dan aktif diperdagangkan 

di BEI periode 2006-2008. Dalam kurun waktu tersebut terdapat 75 perusahaan 

yang menjadi populasi penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan koefisien 

sebesar 6,868. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Hidayah (2015) perusahaan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan property dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2010-2013. Sampel penelitian menggunakan metode purpose sampling 

dengan jumlah data 120 sampel dari 30 perusahaan property dan real estat. Yang 

menyatakan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan dengan besarnya koefisien regresi 0,056. Hasil ini lebih kecil 

dibandingkan dengan hasil yang diperoleh  oleh Prawati (2013). 

Penelitian lain dengan topik yang sama namun menghasilkan hasil yang 

berbeda adalah penelitian yang dilakukan oleh Astriani (2014). Populasi dari 

penelitian Astriani (2014) adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2009-2011. Sedangkan perusahaan yang dijadikan sampel adalah 

perusahaan yang memenuhi kriteria. Nilai perusahaan dihitung menggunakan 

rumus Tobin’s Q. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena uji statistik menunjukan nilai 

signifikansi 0,524 > 0,05. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Rasyid (2015). Berikut ini adalah tabel ringkasan penelitian terdahulu : 
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Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

Nama 

Penelitian 

(Tahun) 

Judul Variabel yang 

digunakan 

Hasil 

Abdul Rasyid 

(2015) 

Effect of 

Ownership 

Structure, Capital 

Structure, 

Profitability, and 

Company’s 

Growh Toward 

Firm Value 

Variabel dependen: 

Nilai perusahaan 

Variabel 

Independen: 

Kepemilikan 

manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional, Struktur 

modal, Profitabilitas, 

dan Pertumbuhan 

perusahaan 

1. Profitabilitas berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan dengan 

koefisien sebesar 17,679 

2. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan dengan 

koefisien sebesar -0.299 

3. Kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, dan struktur 

modal tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan 

Nurul Hidayah 

(2015) 

Pengaruh 

Invesment 

Opportunity Set 

(IOS) dan 

Kepemilikan 

Manajerial 

terhadap Nilai 

Perusahaan pada 

perusahaan 

Property dan Real 

Estate di BEI 

Variabel dependen : 

Nilai perusahaan 

Variabel 

Independen: 

Invesment 

Opportunity Set (IOS) 

dan Kepemilikan 

manajerial 

1. CAPBVA berpengaruh positif dengan 

koefisien sebesar 0,051 

2. MBVE berpengaruh positif dengan 

koefisien sebesar 0,181 

3. Kepemilikan Manjerial 

berpengaruh negatif dengan 

koefisien sebesar -0,056 

Wien Ika 

Permanasari  

Pengaruh 

Kepemilikan 

Manajemen, 

Kepemilikan 

Institusional, Dan 

Corporate Social 

Responsibility 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Variabel dependen: 

Nilai perusahaan 

Variabel 

Independen: 

Kepemilian 

manajemen, 

Kepemilikan 

Institusional, dan  

Corporate Social 

Responsibility 

1. Kepemilikan manajemen tidak 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan  

2. Kepemilikan Institusional tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

3.  Corporate Social Responsibility 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan 
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Nama 

Penelitian 

(Tahun) 

Judul Variabel yang 

digunakan 

Hasil 

Timbuleng, dkk 

(2015) 

The effect of 

Factors Likuidity, 

Leverage, NPM, 

and ROI on 

Corporate Value 

(Study on 

Consumer Goods 

Companies Listed 

on Stock 

Indonesia Stock 

Period 2010-

2013) 

Variabel dependen: 

Nilai perusahaan 

Variabel 

Independen: 

Likuiditas, Leverage, 

NPM, ROI 

Leverage, Net Profit Margin (NPM), 

Return On Invesment (ROI), Likuiditas 

tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan 
Consumer goods yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

 

 

 

Wardoyo dan 

Veronica (2013) 

Pengaruh Good 

Corporate 

Governance, 

Corpoorate 

Social 

Responsibility dan 

Kinerja Keuangan 

terhadap nilai 

perusahaan 

Variabel dependen: 

Nilai perusahaan 

Variabel 

Independen: 

GCG (Ukuran direksi, 

Ukuran dewan 

komisaris, 

Independensi dewan 

komisaris, jumlah 

komite audit), CSR, 

dan Kinerja keuangan 

(ROA dann ROE) 

1. Ukuran dewan direksi, ROA, dan 

ROE berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan 
2. Ukuran dewan komisaris, 

independensi dewan komisaris, 

jumlah komite audit, dan CSR tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

Sri Rahayu 

(2010) 

Pengaruh Kinerja 

Keuangan 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Dengan 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

Dan 

Good Corporate 

Governance 

Sebagai Variabel 

Pemoderasi 

Variabel dependen: 

Nilai perusahaan 

Variabel 

Independen: 

Kinerja Keuangan 

(ROE) 

Variabel 

moderating: 

Pengungkapan CSR 

 

1. Kinerja keuangan (ROE) tidak 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan 

2. Corporate Responsibility Social 

(CSR) tidak mampu memoderasi 

hubungan Kinerja keuangan (ROE) 

dengan nilai perusahaan 

3. Good corporate governance mampu 

mempengaruhi hubungan antara 

kinerja keuangan (ROE) dengan nilai 

perusahaan namun arahnya negatif 
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Nama 

Penelitian 

(Tahun) 

Judul Variabel yang 

digunakan 

Hasil 

Eno Fuji 

Astriani (2014) 

Pengaruh 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Leverage, 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, dan 

Invesment 

Opportunity Set 

terhadap Nilai 

Perusahaan  

Variabel dependen: 

Nilai Perusahaan 

Variabel 

Independen: 

Kepemilikan 

Manajerial, Leverage, 

Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan, dan 

Invesment 

Opportunity Set (IOS) 

 

1. Kepemilikan manajerial tidak 

berpegaruh terhadap nilai 

perusahaan 

2. Leverage berpengaruh positif tidak 

signifikan 

3. Profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan 

4. Ukuran perusahaan berpengaruh 

positif tidak signifikan 

5. Invesment Opportunity Set 

berpengaruh positif dengan koefisien 

sebesar 0,598 

Levena Dhia 

Prawati (2010) 

Pengaruh 

Kepemilikan 

Manajer dan 

Resiko terhadap 

Kinerja 

Perusahaan 

dengan 

Lingkungan 

sebagai Variabel 

Pemoderasi 

Variabel dependen: 

Kinerja perusahaan 

Variabel 

Independen: 

Kepemilikan dan 

Resiko 

Variabel 

Moderating: 

Lingkungan 

perusahaan 

 

1. Lingkungan perusahaan 

memoderasi pengaruh kepemilikan 

manajer dan leverage terhadap 

kinerja perusahaan 

2. Kepemilikan manajerial terpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan dengan 

koefisien sebesar 6,868 

3. Leverage berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan dengan koefisien 

sebesar 1,523 

Retno Endah 

Puspitasari 

Pengaruh Kinerja 

Keuangan 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Dengan 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

Dan Good 

Corporate 

Governance 

Sebagai Variabel 

Pemoderasi 

Variabel dependen:  

Nilai Perusahaan 

Variabel 

Independen: 

Kinerja Keuangan 

Variabel 

Moderating: 

Pengungkapan CSR 

dan Struktur GCG 

1. Kinerja keuangan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan 

2. Pengungkapan CSR tidak mampu 

mempengaruhi hubungan antara 

kinerja keuangan dengan nilai 

perusahaan 

3. Kepemilikan Manajerial tidak dapat 

mempengaruhi hubungan antara 

kinerja keuangan dengan nilai 

perusahaan  

Sumber: Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian sekarang dimaksudkan untuk 

menguji pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan manajerial terhadap 
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nilai perusahaan dengan menambahkan variabel pengungkapan corporate social 

responsibility (CSR) sebagai variabel moderating. Peneliti menggunakan 

pengungkapan corporate social responsibility (CSR) sebagai variabel moderating 

karena diindikasikan terdapat pengaruh yang kuat terhadap nilai perusahaan. 

2.4 Kerangka Berfikir dan Hipotesis Penelitian 

2.4.1 Kerangka Berfikir 

2.4.1.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

Profitabilitas merupakan salah satu bagian finansial yang berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas menunjukkan tingkat keuntungan bersih 

yang mampu diraih oleh perusahaan saat menjalankan operasinya. Para pemegang 

saham selalu menginginkan keuntungan dari investasi yang mereka tanamkan 

pada perusahaan, keuntungan tersebut diperoleh dari keuntungan setelah bunga 

dan pajak. Semakin besar keuntungan yang diperoleh semakin besar kemampuan 

perusahaan untuk membayarkan devidennya, sehingga akan semakin banyak 

investor yang berinvestasi pada perusahaan tersebut. 

Para investor melihat gambaran dari suatu perusahaan dengan melihat 

rasio keuangan sebagai alat evaluasi investasi. Dalam rasio dapat mencerminkan 

tinggi rendahnya nilai perusahaan. salah satu rasio profitabilitas adalag Return On 

Asset (ROA). ROA merupakan rasio yang diperhatikan investor dalam 

menganalisis laporan kinerja keuangan perusahaan. Dalam teori persinyalan 

(Signalling theory) mendorong perusahaan memberikan informasi  kepada pihak 

eksternal mengenai keuangan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

adanya asimetris informasi. Asimetris informasi adalah suatu keadaan dimana 
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manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan lebih banyak daripada 

yang dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Perusahaan harus mengungkapkan 

informasi yang dimiliki oleh perusahaan baik informasi keuangan maupun 

informasi non keuangan dan informasi mengenai prospek perusahaan dimasa yang 

akan datang. 

Informasi terkait profitabilitas merupakan sinyal yang mampu 

mempengaruhi reaksi pasar dalam bentuk permintaan pembelian saham 

perusahaan. Semakin tinggi permintaan saham maka akan menaikkan harga dari 

saham itu sendiri. Hal ini sejalan dengan hukum permintaan yang menyatakan 

bahwa semakin tinggi permintaan maka akan menaikkan harga dari harga saham 

itu sendiri. Harga saham merupakan indikator dari nilai perusahaan yang memiliki 

arah hubungan positif, dimana semakin tinggi harga saham maka akan semakin 

tinggi pula nilai perusahaan. 

Secara teoritis meningkatnya profitabilitas perusahaan akan meningkatkan 

nilai perusahaan. Hal tersebut dikarenakan profitabilitas merupakan sinyal bagi 

investor agar tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan. Tingginya profitabilitas 

perusahaan merangsang para investor untuk menanamkan modalnya dengan 

melakukan permintaan pembelian saham perusahaan. Dengan demikian, harga 

saham pun akan menjadi meningkat karena tingginya permintaan saham. Hasil 

penelitian yang mendukung praduga bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan dibuktikan oleh Wulandari (2013) yang menunjukkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai peusahaan. Pada penelitian Ina 

Rinati dan Indah Nurmalasari juga menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh 
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positif terhadap nilai perusahaan. Hasil ini mendukung dengan penelitiannya 

Husaini (2012). 

2.4.1.2 Pengaruh Leverage terhadap Nilai Perusahaan 

Dalam teori sinyal, manajer menggunakan struktur modal untuk 

memberikan sinyal-sinyal yang berkaitan dengan prospek perusahaan dimasa 

depan (Ross, 1997 dalam Kartasukmana, 2015). Menurut Brigham & Houston 

(2006:39) dalam teori sinyal, sebuah perusahaan yang sangat menguntungkan 

akan mencoba untuk menghindari penjualan saham dan lebih memilih 

mendapatkan modal baru dengan cara lain, termasuk menggunakan utang. 

Perubahan komposisi utang berpengaruh terhadap harga saham.  

Perusahaan yang mengumumkan peningkatan penggunaan utang berpengaruh 

positif terhadap harga saham. Perusahaan yang meningkatkan proporsi 

penggunaan utang berarti bahwa peningkatan leverage dinilai memberikan 

manfaat bagi permodalan (Husnan & Pudjiastuti, 2006 dalam Kartasukmana, 

2015 ). Karena peningkatan penggunaan utang mempengaruhi persepsi investor 

terhadap perusahaan. Perusahaan yang cenderung menaikan utang, harga 

sahamnya naik begitu juga sebaliknya. Harga saham mencerminkan penilaian 

yang diberikan investor kepada perusahaan. 

Tingkat leverage yang tinggi memperlihatkan nilai utang yang besar, 

dengan utang yang besar, dimana utang itu dapat dijadikan modal untuk memutar 

kegiatan perusahaan untuk mendapatkan laba yang nantinya akan meningkatkan 

nilai perusahaan (Rakhimsyah & Gunawan, 2011). Perusahaan yang mempunyai 

tingkat utangnya tinggi, menunjukan bahwa perusahaan tersebut juga berskala 
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besar. Sehingga akan banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modal 

pada perusahaan. 

Brigham dan Houston (2011) menyatakan bahwa peningkatan hutang 

diartikan oleh pihak luar sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban di masa yang akan datang dimana hal tersebut akan memperoleh 

respon positif oleh pasar. Penggunaan hutang dapat mengurangi penghasilan kena 

pajak karena perusahaan diwajibkan untuk membayar bunga pinjaman. 

Pengurangan pajak dapat menambah laba perusahaan yang bisa dimanfaatkan 

untuk reinvestasi ataupun untuk pembagian dividen kepada para pemegang 

saham. Reinvestasi dan pembagian dividen akan meningkatkan penilaian investor 

sehingga dapat meningkatkan minat mereka untuk membeli saham. Wahyudi dan 

Pawestri (2006) menemukan bahwa keputusan pendanaan berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Sujoko dan Soebiantoro (2007) menemukan bahwa Debt to 

Equity Ratio (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Price Book Value 

(PBV). 

2.4.1.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan 

Konflik antara manajer dan pemegang saham atau yang sering disebut 

dengan masalah keagenan dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme 

pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan tersebut 

sehingga timbul biaya keagenan (Agency cost) (Haruman, 2008 dalam 

Kartasukmana). Meminimalkan biaya dan mengurangi konflik keagenan dapat 

dilakukan dengan adanya peningkatan kepemilikan saham dengan kepemilikan 

manajerial. 



50 
 

 
 

Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dianggap dapat 

menyatukan perbedaan kepentingan antara pemegang saham eksternal dengan 

manajemen (Jensen dan Meckling, 1976). Penelitian Jensen dan Meckling (1976) 

menemukan bahwa kepentingan manajer dengan pemegang saham eksternal dapat 

disatukan jika kepemilikan saham oleh manajer diperbesar sehingga manajer tidak 

akan memanipulasi laba untuk kepentingannya. Sesuai hasil penelitian 

sebelumnya bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajerial maka 

manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Teori keagenan (agency theory) menurut Eisenhardt (1989) dalam Saputra 

(2015) didasari asumsi (1) sifat manusia untuk mengutamakan kepentingan diri 

sendiri (2) sifat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas (3) sifat manusia 

yang lebih memilih mengelak dari resiko. Berdasarkan asumsi tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa pihak manajemen (agen) selalu bertindak dengan 

keinginannya sendiri dan terkadang melupakan amanat atau perintah dari pemilik 

yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan, karena sifat manusia dalam hal ini 

sebagai manajer yang lebih mengelak dari resiko juga dapat mengakibatkan 

turunnya nilai perusahaan. Hal ini terjadi karena manajer tidak berani melakukan 

atau mengambil resiko dengan menambah porsi hutang atau memanfaatkan kas 

tersedia untuk menambah aktiva dan membiayai proyek-proyek investasi masa 

depan perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba atau profitabilitas yang 

berdampak terhadap naiknya nilai perusahaan. 
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Secara teoritis, dengan adanya kepemilikan manajerial ini dapat 

mengurangi asimetris informasi, karena manajemen selaku agen yang dipercaya 

oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaan ini memiliki keterlibatan 

dalam kepemilikan saham pada perusahaan tersebut. Karena itu manajemen akan 

lebih memperhatikan laba pada perusahaan tersebut mengingat nantinya akan ada 

deviden yang akan dibagikan. Kepemilikan manajerial ini dapat mengurangi 

konflik keagenan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Karena agen dan 

principal memiliki tujuan yang sama. Hal ini dibuktikan dengan adanya  

penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2014) menunjukkan hubungan yang 

signifikan dan positif antara kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan, hal 

ini juga sejalan dengan Julianti (2015) yang menemukan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

2.4.1.4 Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Memoderasi 

Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

Ketidakkonsistenan dari penelitian terdahulu terjadi karena hasil yang 

diperoleh memiliki pengaruh positif dan negatif antara profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan, hal ini diduga terdapat variabel lain yang mempengaruhi kedua 

variabel tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengungkapan 

corporate social responsibility (CSR) sebagai variabel moderating. Corporate 

Social Responsibility (CSR) merupakan bagian dari strategi bisnisnya, untuk 

menunjang keberlangsungan perusahaan dimasa mendatang. Pengungkapan 

corporate social responsibility (CSR) dalam laporan keungan perusahaan akan 
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menjadi pertimbangan investor dengan harapan akan menambah kepercayaan para 

investor, bahwa perusahaan tersebut akan terus berkembang dan berkelanjutan. 

Pengungkapan sosial perusahaan diwujudkan melalui kinerja ekonomi, 

lingkungan dan sosial. Semakin baik kinerja yang dilakukan perusahaan didalam 

memperbaiki lingkungannya (kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial), maka nilai 

perusahaan semakin meningkat sebagai akibat dari para investor yang 

menanamkan sahamnya pada perusahaan. Hal tersebut dikarenakan para investor 

lebih tertarik untuk menginvestasikan modalnya pada korporasi yang ramah 

lingkungan. Menurut Bowman & Haire (1976) dan Preston (1978) dalam 

Deriyarso (2014) semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin 

besar pengungkapan informasi sosial yang dilakukan perusahaan. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa, Corporate Social Responsibility akan meningkatkan nilai 

perusahaan pada saat profitabilitas perusahaan meningkat. Hasil penelitian Dahli 

dan Siregar (2008) juga mengindikasikan bahwa perilaku etis perusahaan berupa 

tanggungjawab sosial terhadap lingkungan sekitarnya memberikan dampak 

positif, yang dalam jangka panjang akan tercermin pada keuntungan perusahaan 

(profit) dan peningkatan kinerja keuangan. 

2.4.1.5 Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Memoderasi 

Pengaruh Leverage terhadap Nilai Perusahaan 

Temuan-temuan mengenai pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan 

masih menunjukan kondisi yang fluktuatif. Suhadi menemukan leverage 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, hal ini didukung oleh penelitian 

Wulandari (2013. Namun, Timbuleng, et al. (2015) menemukan leverage tidak 
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berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan 

terdapat variabel lain yang memoderasi pengaruh leverage terhadap nilai 

perusahaan. 

Leverage dapat dikatakan sebagai alat untuk mengukur seberapa besar 

perusahaan bergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. 

Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage yang tinggi berarti sangat 

bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan 

yang mempunyai tingkat leverage lebih rendah, dapat dikatakan perusahaan 

tersebut lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. Tingkat leverage 

perusahaan menggambarkan risiko keuangan perusahaan (Purnasiswi, 2011 dalam 

Nurjanah, 2015). 

Sebuah perusahaan yang memiliki hutang akan dihadapkan dengan 

masalah solvabilitas, perusahan disebut tidak solvabel apabila total utang lebih 

besar dari total aktiva yang dimiliki perusahaan. Solvabilitas suatu perusahaan 

menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban 

finansialnya apabila sekiranya perusahaan tersebut pada saat itu dilikuidasikan 

(Riyanto, 2008 dalam Saputra, 2015). Hal tersebut akan membuat investor 

berhati-hati untuk berinvestasi di perusahaan yang rasio leverage nya tinggi 

karena semakin tinggi rasio leverage nya semakin tinggi juga resiko investasinya, 

dengan adanya hal tersebut dapat mengurangi nilai perusahaan. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa nilai perusahaan yang tinggi harus diimbangi dengan 

kemampuan perusahaan dalam upaya untuk membiayai aktivitas tanggung jawab 

sosialnya dan juga penggungkapannya. Supaya informasi yang disampaikan 
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kepada pemangku kepentingan lebih maksimal. Pengungkapan corporate social 

responsibility (CSR) dalam penelitian ini dihadirkan menjadi variabel moderating 

yang akan memperkuat pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. 

Pengungkapan corporate social responsibility (CSR) sangat penting bagi 

perusahaan, karena dengan perusahaan mengungkapan tanggung jawab sosialnya 

dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. 

Dengan banyaknya investor yang menanamkan modalnya dalam perusahaan, hal 

tersebut dapat mencerminkan perusahaan memiliki memiliki skala yang besar. 

Perusahaan dengan skala yang besar diindikasikan dapat memenuhi kewajibanya. 

2.4.1.6 Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Memoderasi 

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan 

Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai 

perusahaan masih menghasilkan hasil yang fluktuatif. Ketidakkonsistenan hasil 

dari penelitian yang dilakukan sebelumnya telah dibuktikan oleh Hidayah (2015) 

yang menyakatakan bahawa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitiannya Prawati (2010). 

Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Rasyid (2015) yang menyatakan 

bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 

penelitian tersebut selaras dengan penelitian Susanti dan Mildawati (2014). Hal 

tersebut diduga terdapat variabel lain yang mempengaruhi kedua variabel tersebut. 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengungkapan corporate social 

responsibility CSR sebagai variabel moderating.  
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Upaya perusahaan untuk mengurangi masalah keagenan dengan 

mekanisme pemantauan melalui kepemilikan manajerial secara tidak langsung 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. Karena kepemilikan manajerial 

menciptakan keselarasan kepentingan manajer dengan pemegang saham (Jensen 

& Meckling, 1976). Penyelarasan kepentingan antara manajer yang murni sebagai 

manajer perusahaan dengan manajer sekaligus pemegang saham akan berbeda 

dalam pengambilan keputusan antara manajer yang bukan pemegang saham. 

Manajer akan bertindak adil dan berhati-hati ketika mengelola maupun dalam 

pengambilan keputusan. Kepemilikan manajerial digunakan untuk menyatakan 

kepentingan manajemen dengan pemegang saham agar dalam mengelola 

perusahaan sesuai dengan tujuan utama perusahaan yang memaksimalkan 

keuntungan, nilai perusahaan, dan kesejahteraan pemegang saham. 

Manajer yang sekaligus pemegang saham akan meningkatkan nilai 

perusahaan karena dengan meningkatkan nilai perusahaan, maka nilai 

kekayaannya sebagai pemegang saham juga akan meningkat. Dengan nilai 

perusahaan akan menarik minat investor dalam berinvestasi. Akan tetapi, investor  

tidak ingin berisiko dalam menanamkan modalnya di suatu perusahaan. Mereka 

lebih cenderung memilih perusahaan yang telah mengungkapkan tanggung jawab 

sosialnya dalam laporan tahunan. 

Pengungkapan corporate social responsibility (CSR) perusahaan 

diwujudkan melalui kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Semakin baik 

kinerja yang dilakukan perusahaan di dalam memperbaiki lingkunganya (kinerja 

ekonomi, lingkungan, dan sosial), maka nilai perusahaan semakin meningkat 
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sebagai akibat dari para investor yang menanamkan sahamnya pada perusahaan. 

Hal ini berarti, semakin baik citra perusahaan di lingkungan masyarakat sekitar, 

maka semakin meningkat minat investor untuk menanamkan sahamnya. Manajer 

akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan image 

perusahaan.  

   

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

2.4.2 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berfikir yang disajikan diatas, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan 

H2: Leverage berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan 

H3: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan 

H1(+) 

H2(+) 

H3(+) 

H4 H5 H6 



57 
 

 
 

H4: Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) memoderasi secara 

signifikan pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

H5: Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) memoderasi secara 

signifikan pengaruh Leverage terhadap Nilai Perusahaan 

H6: Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) memoderasi secara 

signifikan pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pengujian atas data dalam penelitian mengenai 

pengaruh profitabilitas, leverage dan kepemilikan manajerial terhadap nilai 

perusahaan dengan pengungkapan corporate social responsibility (CSR) sebagai 

variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2012-2015, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :  

1. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, 

sehingga H1 diterima. Temuan ini menjelaskan bahwa perusahaan yang 

memiliki keuntungan yang besar, sehingga para investor lebih 

mempercayakan dana yang dimilikinya pada perusahaan yang memiliki 

kondisi keuangan yang baik, dengan ini perusahaan akan menaikan harga 

sahamnya karena akibat dari permintaan yang besar. Sehingga nilai 

perusahhaan juga akan ikut meningkat. 

2. Leverage berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, 

sehingga H2 ditolak. Hal ini disebabkan karena penggunaan utang yang 

tinggi, dapat menunjukan bahwa perusahaan berskala besar. Karena 

peningkatan penggunaan utang mempengaruhi persepsi investor terhadap 

perusahaan. Perusahaan yang cenderung menaikan utang, harga sahamnya 

naik begitu juga sebaliknya. Harga saham mencerminkan penilaian yang 

diberikan investor kepada perusahaan. namun penelitian ini tidak signifikan, 

sehingga hipotesis ditolak. 
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3. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan, sehingga H3 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

manajemen yang memiliki komposisi saham dalam perusahaan akan bekerja 

sesuai dengan keinginan pemegang saham, karena manajemen dan pemegang 

saham memiliki tujuan yang sama. Dengan adanya komposisi saham 

manajemen,karena hal tersebut dapat mengurangi konflik keagenan. Semakin 

bagus kinerja manajemen maka semakin tinggi nilai perusahaan.  

4. Pengungkapan corporate social responsibility (CSR) tidak mampu 

memoderasi secara signifikan pengaruh profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan, sehingga H4 ditolak. Temuan ini menjelaskan bahwa tingkat 

pegungkapan CSR belum mampu menjadi perantara antara pengaruh 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan.   

5. Pengungkapan corporate social responsibility (CSR) memoderasi secara 

signifikan pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan, sehingga H5 

diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya penggunaan utang 

tidak serta merta menaikan nilai perusahaan, melainkan para investor melihat 

informasi aktivitas sosial perusahaan. karena dengan manajemen 

mengungkapan CSR membuktikan bahwa perusahaan memiliki citra yang 

baik dan kondisi yang baik. Sehingga para investor percaya bahwa 

perusahaan mampu untuk membayar kewajibannya. 

6. Pengungkapan corporate social responsibility (CSR) memoderasi secara 

signifikan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan, 

sehingga H6 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa  dengan adanya 
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saham yang dimiliki manajemen, manajer akan melakukan aktivitas 

perusahaan sejalan dengan keingingan pemegang saham. Hal tersebut tidak 

merta dapat menaikan nilai perusahaan. Hal tersebut harus diimbangi dengan 

manajemen memberikan informasi tentang aktivitas sosial perusahaan kepada 

investor agar mereka mau menanamkan modalnya pada perusahaan..   

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagi manajemen perusahaan : 

a. Manajemen perusahaan disarankan untuk meningkatkan pengungkapan 

kegiatan sosialnya karena peningkatan harga saham ditentukan dengan 

melihat hubungan perusahaan dengan masyarakat. 

b. Manajemen perusahaan disarankan untuk meningkatkan kepemilikan 

saham oleh manajemen, karena untuk meminimumkan masalah 

keagenan. 

2. Bagi calon investor : 

a. Calon investor dapat mengkaji variabel profitabilitas terlebih dahulu 

sebelum menanamkan dananya. Hal ini dikarenakan semakin tinggi 

profitabilitas perusahaan mencerminkan nilai perusahaan yang 

diproksikan price book value (PBV) semakin tinggi. 

b. Calon investor dapat menanamkan investasinya pada perusahaan 

manufaktur dengan kepemilikan manajerial yang tinggi karena kondisi 
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tersebut berpengaruh terhadap tingkat nilai perusahaan yang diproksikan 

dengan price book value (PBV). 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan : 

1. menggunakan proksi kinerja keuangan dan proksi GCG yang lain, 

misalnya dewan komisaris, komisaris independen, komite audit atau 

kriteria lain yang telah ditetapkan. 

2. Menggunakan sampel yang berbeda dengan tujuan untuk 

membandingkan hasil penelitian seperti perusahaan di sektor industri 

properti dan real estate karena memiliki tingkat hutang yang cukup 

tinggi.
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