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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tak dipungkiri lagi bahwa persaingan bisnis semakin ketat. Semakin ketat 

persaingan itulah yang harus diwaspadai oleh perusahaan jika tidak ingin kalah 

dalam persaingan atau bangkrut. Menurut ( Mahrun dan Sueb 2001 dalam Rambu 

Leki dan Y. Jogi Christiawan 2013) “apabila peursahaan tidak memperhatikan 

seluruh faktor yang mengelilinginya, mulai dari karyawan, konsumen, lingkungan 

dan sumber daya alam sebagai satu kesatuan yang saling mendukung suatu sistem, 

maka tindakan itu akan mengakhiri eksistensi perusahaan itu sendiri”. Mereka 

harus tetap eksis dalam persaingan itu. salah satu indikasi bahwa perusahaan 

tersebut eksis adalah meningkatnya nilai perusahaan tersebut. 

Banyak yang dapat dilakukan oleh akuntan manajemen perusahaan untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. Salah satunya adalah adalah pengungkapan CSR. 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah pendekatan dimana 

perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka. 

Corporate Social Responsibility (CSR) bisa dikatakan komitmen yang 

berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan 

memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas 

kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat 

luas pada umumnya. Dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan 

(stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. 
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Seperti yang diajabarkan oleh (Belkaoui dan Karpik dalam Anggraini, 

2006) bahwa perusahaan melakukan pengungkapan informasi sosial dengan 

tujuan untuk membangun citra pada perusahaan dan mendapatkan perhatian dari 

masyarakat. Yang akan berimbas pula pada penilaian investor yang menjadi baik 

kepada perusahaan tersebut, sehingga nilai perusahaan itu juga menjadi meningkat 

karena banyak investor yang simpati dan mau berinvestasi di perusahaan tersebut. 

Namun disisi lain akuntan manajemen perusahaan juga ingin menunjukkan 

kinerja mereka yang baik kepada para pemangku kepentingan lain, bahwa mereka 

juga selain memiliki citra yang baik, perusahaan mereka juga dapat menghasilkan 

laba yang besar. Akuntan manajemen melakukan hal tersebut dengan cara 

manajemen laba. Manajemen laba pada Model Healy dalam Patricia, Richard, and 

Amy (1995)  bahwa manajemen laba dapat diproksikan menggunakan total akrual 

karena memiliki potensi untuk mengungkap cara-cara manjemen laba baik itu 

menurunkan maupun menaikkan laba serta dapat pula mencerminkan keputusan 

manajemen, yaitu untuk menghapus aset, pengakuan atau penundaan pendapatan 

dan mengganggap biaya atau modal suatu pengeluaran. Yang bisa dilakukan 

manajemen untuk meningkatkan atau menurunkan nilai perusahaan melalui 

manajemen laba yang dilakukan manajemen perusahaan tersebut. 

Manajemen laba diduga muncul atau dilakukan oleh manajer atau para 

penyusun laporan keuangan lainnya dalam proses pelaporan keuangan suatu 

perusahaan. Manajemen laba merupakan sesuatu hal yang menarik karena 

menggambarkan adanya perilaku manajer yang termotivasi untuk mengatur data 

keuangan dalam melaporkan laporan keuangan usahanya pada periode tertentu. 
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Motivasi-motivasi tersebut digolongkan oleh (Watts dan Zimmerman, 1986 pada 

Kusuma, 2013) menjadi tiga hipotesis motivasi, yaitu hipotesis program bonus 

(the bonus plan hypotesis), hipotesis perjanjian hutang (the debt covenant 

hypotesis), dan hipotesis biaya politik (the political cost hypotesis). 

Namun, tidak semua manajemen laba dilakukan dengan baik dan benar. 

karena kurangnya pengawasan pada sistem pengawasan perusahaan, manajer 

dapat dengan mudah melakukan tindakan manajemen laba dengan mengintervensi 

penyusunan laporan keuangan berdasarkan akuntansi akrual (Cespa dan Cestone, 

2007 dalam Kusuma 2013). maupun melakukan manajemen laba melalui 

manipulasi aktivitas riil (Graham, Harvey, dan Rajgopal, 2005). 

(Handajani, et. Al, 2010 dalam Kusuma, 2013) juga menyatakan bahwa 

manajer opportunis yang melakukan manipulasi laba akrual akan menggunakan 

pengungkapan CSR sebagai perilaku etis untuk mendapatkan dukungan dari para 

stakeholder. Karena CSR dapat menarik simpati dan dukungan dari stakeholder 

sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, karena para investor cenderung 

menanamkan modal kepada perudahaan yang melakukan kegiatan pengungkapan 

CSR.  

Walaupun tindakan manajemen laba merupakan hal yang legal dan tidak 

melanggar GAAP, manajemen laba dapat membawa konsekuensi negatif terhadap 

stakeholder, karyawan, masyarakat, komunitas dimana perusahaan melakukan 

kegiatan operasinya, reputasi dan karier manajer yang bersangkutan (zahra, Priem 

dan Rasheed, 2005 dalam Kusuma 2013). 



4 
 

 
 

Konsekuensi paling fatal yang merupakan akibat dari praktik manajemen 

laba adalah hilangnya kepercayaan dan dukungan dari para stakeholder. 

Stakeholder akan memberikan respon negatif berupa tekanan dari pemegang 

saham,sanksi dari pembuat regulator, ditinggalkan oleh rekan kerja, boikot dari 

aktivis, dan pemberitaan yang negatif di media massa (Prior et al, 2008 dalam 

Kusuma, 2013). Tindakan-tindakan tersebut adalah bentuk ketidak puasan 

stakeholder terhadap kinerja perusahaan yang dimanipulasi yang berdampak pada 

rusaknya reputasi perusahaan di pasar modal (Fombrun, Gardberg dan Barnett, 

2000 dalam Kusuma, 2013). Dorongan pihak manajemen melakukan tindakan 

manajemen laba adalah untuk memperlihatkan kepada pihak pemegang saham 

mengenai prestasi kinerja perusahaan yang semakin lama semakin baik, yang 

akan berpengaruh terhadap harga saham, dan akan mempengaruhi nilai 

perusahaan (Kamil dan Dini, 2014). 

praktik manajemen laba dinilai dapat merugikan perusahaan dan juga 

investor karena dapat menurunkan nilai laporan keuangan dan memberikan 

informasi yang tidak relevan bagi investor (Kamil dan Dini, 2014). Investor yang 

mengetahui hal tersebut akan merasa dirugikan dan tidak respek lagi perusahaan 

yang melakukan hal tersebut sehingga membuat investor enggan uuntuk 

berinvestasi diperusahaan tersebut yang pada akhirnya dapat menurunkan nilai 

perusahaan tersebut. Karena nilai perusahaan itu juga bergantung kepada investor, 

bila investor sudah tidak simpatik lagi terhadap perusahaan tersebut, dan enggan 

menanamkan sahamnya pada perusahaan tersebut. Nilai perusahaan pada dasarnya 

diukur dari beberapa aspek, salah satunya adalah harga pasar saham perusahaan, 
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karena harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian investor atas 

keseluruhan ekuitas yang dimiliki (Wahyudi dan Pawestri, 2006 dalam 

Permanasari, 2010). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntan manajemen ingin mempertahankan 

eksistensi perusahaanya yang dapat diukur lewat nilai perusahaannya dengan cara 

melakukan pengungkapan CSR agar perusahaan mereka memiliki citra yang baik 

agar perusahaan mereka diminati investor sehingga dapat menaikkan nilai 

perusahaannya, namun disisi lain akuntan manajemen juga ingin meningkatkan 

kinerjanya agar kinerjanya terlihat bagus juga dimata para pemangku kepentingan 

sehingga ia melakukan manajemen laba, namun karena kurangnya pengawasan 

pada kegiatan manajemen laba membuat akuntan manajemen dapat melakukan 

hal-hal yang tidak benar dalam melakukan manajemen labanya yang dapat 

membuat laporan keuangan yang ia buat menjadi tidak relevan sehingga investor 

merasa tertipu dan tidak respek lagi kepada perusahaannya sehingga menurunkan 

nilai perusahaannya. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, dan Dianita, Putri 

Septia pada tahun 2011. “Analysis of the Effect of Corporate Social 

Responsibility on Financial Performance With Earnings Management as a 

Moderating Variable” yang membahas tentang pengaruh CSR terhadap Kinerja 

Keuangan yang dimoderisasi oleh Manajemen perusahaan,  memberikan saran 

terhadap penelitian selanjutnya untuk mengubah variabel kinerja keuangan 

menjadi nilai perusahaan atau menghubungkan pengaruh CSR terhadap nilai 

perusahaan karena nilai perusahaan dapat digunakan investor sebagai acuan 
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penilaian kinerja perusahaan tidak dari laporan keuangannya saja namun juga dari 

harga pasar sahamnya juga yang dapat dilihat investor untuk menilai kinerja 

perusahaan. Nilai perusahaan tidak hanya untuk mengevaluasi kinerja dimasa 

lampau tetapi juga bisa untuk mengukur prospeknya dimasa depan. Kinerja 

keuangan dan nilai perusahaan sama-sama sebagai ukuran bagi penilaian investor 

untuk melihat kinerja dari suatu perusahaan. Namun dalam menilai kinerja suatu 

perusahaan bagi investor alangkah lebih baik jika menggunakan nilai perusahaan 

karena rasio-rasio keuangan digunakan investor untuk mengetahui nilai pasar 

perusahaan. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai 

penilaian investor terhadap kinerja perusahaan dimasa lampau dan prospeknya 

dimasa depan. Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) dalam Sri Hermuningsih 

(2009) nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat 

keberhasilan perusahaan yang terkait erat dengan harga sahamnya Harga saham 

yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan 

pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek 

perusahaan di masa mendatang. Harga saham yang digunakan umumnya mengacu 

pada harga penutupan (clossing price), dan merupakan harga yang terjadi pada 

saat saham diperdagangkan di pasar (Fakhruddin dan Hadianto, 2001).  

  Hal-hal diatas membuat peneliti berkeinginan untuk melakukan 

penelitian yang menjelaskan pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan dan 

selanjutnya meneliti “Pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan yang 

dimoderasi oleh manajemen laba”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dijabarkan diatas, masalah 

pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah CSR berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan? 

2. Apakah hubungan antara CSR dan Nilai Perusahaann akan meningkat 

jika tingkat manajemen Laba rendah? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bahwa CSR berpengaruh positif terhadap Nilai 

perusahaan 

2. Untuk mengetahui bahwa hubungan antara CSR dan Nilai 

Perusahaan akan meningkat jika tingkat Manajemen Laba rendah. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Dengan tujuan diatas diharapkan penelitian inii dapat bermanfaat bagi 

beberapa aspek baik secara teori maupun prakteknya. Manfaat yang diharapkan 

didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan menjadi 

suatu pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam melakukan 

manajemen laba serta pengungkapan CSR untuk meningkatkan 

nilai perusahaannya. 
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2. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pertimbangan untuk berhati-hati dalam menilai kegiatan CSR 

karena bisa saja dilakukan agar perusahaan terlihat etis untuk 

menutupi praktik manajemen laba yang dikaukan perusahaan. 

3. Bagi stakeholder, penelitian ini diharapkan menjadi sinyal 

peringatan bahwa kewajiban pengungkapan CSR juga perlu diikuti 

dengan pengawasan. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Bab I: Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian serta  

sistematika penulisan dalam penelitian. 

Bab II: Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka dan pengembangan 

hipotesis yanga akan menjelaskan tentang teori, konsep dan penelitian 

sebelumnya yang relevan hingga hipotesis yang dikembangkan dalam 

penelitian ini. 

Bab III: Metode Penelitian 

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang berisi dari sumber 

dan jenis data yang akan digunakan, gambaran umum obyek penelitian, 

definisi dan pengukuran variabel yang diperlukan dalam penelitian ini 

serta metode analisisnya. 
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Bab IV: Hasil dan Analisis Data 

Pada bagian hasil dan analisis data menguraikan berbagai perhitungan 

yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian ini. 

Bab V: Kesimpulan, Implikasi, Keterbatasan, dan Saran 

Pada bagian terakhir berisi kesimpulan, keterbatasan dan implikasi dari 

analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya.  




