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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semua perusahaan yang ada di Indonesia dalam menjalankan bisnisnya, 

menginginkan laba yang setinggi-tingginya, dimana dengan laba yang tinggi dapat 

menambah nilai perusahaan. Dengan meningkatnya nilai perusahaan maka kinerja 

keuangan perusahaan baik juga dan dapat menarik para calon investor, dimana calon 

investor yakin dengan perusahaan tersebut. Karena para calon investor dalam 

menanamkan modal di perusahaan menginginkan laba atas penanaman modalnya di 

perusahaan tersebut. Dengan adanya nilai perusahaan yang tinggi dapat menguntungkan 

bagi perusahaannya dan para pemegang saham, karena itu perusahaan dan para pemegang 

saham menginginkan kemakmuran secara maksimal dan jangka panjang. 

Persaingan dalam industri manufaktur membuat setiap perusahaan manufaktur 

semakin meningkatkan kinerja agar tujuannya dapat tetap tercapai. Salah satu tujuan 

adalah untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham melalui memaksimalkan 

nilai perusahaan (Sartono, 2010: 8). Menurut Suharli (2006), nilai perusahaan sangat 

penting karena mencerminkan kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi 

investor terhadap perusahaan. Salah satunya, pandangan nilai perusahaan bagi pihak 

kreditur. Menurut Oka (2011), nilai perusahaan merupakan nilai pasar dari suatu ekuitas 

perusahaan ditambah dengan nilai pasar hutang. Dengan demikan, penambahan dari 

jumlah ekuitas perusahaan dengan hutang perusahaan dapat mencerminkan nilai 

perusahaan. Tujuan suatu perusahaan adalah memaksimumkan nilai perusahaan atau 

kekayaan bagi pemegang saham. Memaksimumkan nilai perusahaan dinilai lebih tepat 

sebagai tujuan suatu perusahaan sebab memaksimumkan nilai sekarang dari semua 
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keuntungan yang akan diterima oleh pemegang saham dimasa yang akan datang. Nilai 

perusahaan tercermin dari harga saham yang stabil, yang dalam jangka panjang 

mengalami kenaikan, semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi pula nilai 

perusahaan (Sudana, 2009). 

Nilai perusahaan yang sudah go public tercermin pada harga saham perusahaan, 

untuk memaksimumkan nilai perusahaan memiliki arti yang luas dari pada 

memaksimumkan laba perusahaan (Margaretha, 2014). Jika ingin memaksimalkan nilai 

suatu perusahaan, manajemen harus memanfaatkan kekuatan yang ada dan memperbaiki 

kelemahan pada perusahaan tersebut. Analisis keuangan membantu manajemen dalam 

mengidentifikasi kelemahan dan mengambil langkah-langkah perbaikan. 

Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi yang sesuai dengan 

keinginan para pemiliknya. Karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka 

kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat. Peningkatan nilai perusahaan bisa 

dicapai apabila manajemen perusahaan dan pemilik mampu menjalin kerja sama yang 

baik dengan pihak lain dalam membuat keputusan keputusan keuangan seperti menilai 

pengelolaan aset dan laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan berdasarkan 

laporan keuangan yang dijadikan sebagai dasar pengambilan suatu keputusan. 

Pihak lain tersebut diantaranya meliputi shareholder, stakeholder, investor, 

kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Apabila tindakan yang dilakukan manajer dan 

pihak lain dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka permasalahannya tidak akan 

terjadi diantara kedua belah pihak tersebut, akan tetapi kondisi yang sesungguhnya, 

penyatuan kepentingan antara kedua belah pihak tersebut sering kali menemui masalah 

(Bernandhi, 2013). 
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Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio harga 

pasar saham terhadap nilai bukunya atau sering disebut dengan price to book value 

(PBV). Price to book value (PBV) banyak digunakan oleh para analis sekuritas untuk 

mengestimasi harga saham di masa yang akan datang. Besarnya hasil perhitungan harga 

pasar saham terhadap nilai bukunya menunjukkan perbandingan antara kinerja saham 

perusahaan di pasar saham dengan nilai bukunya. Perusahaan yang tingkat pengembalian 

atas ekuitasnya relatif tinggi biasanya memiliki harga pasar saham berkali-kali lebih besar 

dari nilai bukunya daripada perusahaan yang tingkat pengembalian atas ekuitasnya 

rendah. Perusahaan yang memiliki PBV yang semakin tinggi menunjukkan bahwa kinerja 

perusahaan di masa mendatang dinilai semakin prospektif oleh investornya. 

Sejumlah variabel diprediksikan berpotensi mempengaruhi nilai perusahaan 

(PBV) adalah corporate social responsibility (CSR), ukuran perusahaan, struktur modal, 

dan profitabilitas. Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai konsep akuntansi yang 

baru adalah transparansi pengungkapan sosial atas kegiatan atau aktivitas sosial yang 

dilakukan oleh perusahaan, dimana transparansi informasi yang diungkapkan tidak hanya 

berupa informasi keuangan perusahaan saja, tetapi perusahaan juga diharapkan 

mengungkapkan informasi mengenai dampak-dampak sosial dan lingkungan hidup yang 

diakibatkan oleh aktivitas perusahaan. 

Terdapat beragam laporan sosial diantaranya Sustainability Report dan Corporate 

Social Responsibility. Menurut Global Reporting Initiative (GRI), sebuah organisasi 

nirlaba yang mempromosikan keberlanjutan ekonomi dalam Reporting Guidelines, 

Sustainability Report atau Laporan Keberlanjutan adalah praktek pengukuran, 

pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan 

pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun 

eksternal (Kusumadilaga, 2010). 
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Pengungkapan Sustainability Report berbeda dengan Corporate Social 

Responsibility meskipun keduanya sama-sama merupakan pengungkapan sosial. 

Pengungkapan sosial yang lebih luas dan terperinci disusun dalam Sustainability Report, 

sedangkan pengungkapan sosial yang lebih sedikit disusun dalam Corporate Social 

Responsibility yang terintegrasi dengan laporan tahunan perusahaan (Soelistyoningrum, 

2011). Namun pada intinya, tujuan dari penyusunan Laporan Keberlanjutan dan Laporan 

Corporate Social Responsibility adalah sama, yaitu memperkuat keberlanjutan 

perusahaan dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi 

perusahaan dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. 

Oleh sebab itu, dengan adanya Corporate Social Responsibility diharapkan mampu 

meningkatkan daya tarik para investor sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, dimana suatu 

perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak 

semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau profit melainkan juga 

harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun jangka 

panjang dan program CSR diharapkan mampu menaikan nilai perusahaan. 

Saat ini perusahaan sudah memandang CSR bukan sebagai biaya, tetapi sebagai 

alat marketing yang baru bagi perusahaan bila itu dilaksanakan berkelanjutan. Dengan 

melaksanakan CSR, citra perusahaan akan semakin baik sehingga loyalitas konsumen 

semakin tinggi. Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu yang lama, maka 

kinerja perusahaan akan semakin baik. Jadi, CSR berperan penting dalam meningkatkan 

nilai perusahaan sebagai hasil dari peningkatan kinerja perusahaan. 

Berdasarkan berbagai penelitian terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian 

tentang pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 
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Ayu Kemala Putri, Made Sudarma, dan Bambang Purnomosidhi (2016) menyimpulkan 

bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, namum hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Elsa Paulina Tjipto dan Juniarti (2016) menunjukkan bahwa CSR 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah ukuran 

perusahaan. Ukuran sebuah perusahaan (firm size) dianggap mampu memberikan 

pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut dikarenakan semakin besar ukuran 

perusahaan maka akan memberikan konstribusi pada perusahaan dalam memperoleh 

sumberdana. Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) dalam Maryam (2014) ukuran 

perusahaan yang besar mengalami perkembangan sehingga investor akan merespon 

positif dan nilai perusahaan akan meningkat. 

Ukuran perusahaan merupakan gambaran kemampuan finansial perusahaan 

dalam satu periode tertentu (Joni dan Lina, 2010). Besarnya sebuah perusahaan yang 

dapat dilihat dengan besarnya aktivitas yang dimiliki oleh perusahaan (Wimelda dan 

Marlinah, 2013). Apabila perusahaan semakin besar maka semakin besar dana yang akan 

dikeluarkan. Ukuran perusahaan yang besar dianggap sebagai suatu indikator yang 

mengatakan tingkat risiko bagi investor untuk melakukan investasi pada perusahaan 

tersebut. Ukuran perusahaan diukur dari total asset (TA) yang dimiliki oleh perusahaan, 

yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. 

Struktur modal adalah proporsi pendanaan dengan hutang perusahaan. Struktur 

modal yang optimal terjadi jika antara penghematan pajak atas penggunaan hutang 

dengan biaya kesulitan akibat penggunaan hutang seimbang (model trade-off) 

(Hermuningsih, 2013). Nilai perusahaan akan mencapai nilai optimal apabila nilai tingkat 

hutang juga optimal. Sedangkan bila tingkat perubahan hutang sampai melewati tingkat 
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optimal atau biaya kebangkrutan dan biaya kesulitan keuangan financial distress cost 

lebih besar dari pada efek interest tax-shield, hutang akan menurunkan nilai perusahaan. 

Sehingga dapat dikatakan hutang merupakan unsur dari struktur modal perusahaan 

dimana struktur modal ini merupakan kunci yang mampu memperbaiki produktivitas dan 

kinerja perusahaan. 

Struktur modal dalam penelitian ini diukur dengan debt to equity ratio (DER). 

DER merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini 

diukur dengan membandingkan antara hutang lancar dengan seluruh ekuitas (Kasmir, 

2013). Debt to equity ratio (DER) merupakan rasio hutang dimana semakin besar ratio 

DER maka semakin besar penggunaan dana dalam memenuhi pendanaan perusahaan 

(Prasetia et al, 2014). 

Faktor lain yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai perusahaan adalah 

profitabilitas. Profitabilitas merupakan tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih 

oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinnya (Sianturi, 2015). Profitabilitas adalah 

rasio dari efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari 

penjualan dan investasi. Semakin besar profitabilitas maka kinerja perusahaan semakin 

baik dalam mengelola sumber dana pembiayaan operasional secara efektif untuk 

menghasilkan laba bersih (Wahyuati dan Safitri, 2015). 

Menurut Brigham dan Houston (2010) berdasarkan tujuan perusahaan yaitu 

meningkatkan kemakmuran pemilik dan memaksimumkan kekayaan pemegang saham, 

maka salah satu cara pengukuran kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari tingkat 

profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio dari kinerja keuangan yang memiliki hubungan 

positif terhadap nilai perusahaan, dimana semakin tinggi kinerja yang dicapai perusahaan 

maka semakin tinggi pula nilai perusahaannya. 
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Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sebagai objek penelitian dikarenakan perusahaan manufaktur merupakan 

perusahaan yang berskala besar jika dibandingkan dengan perusahaan lain sehingga dapat 

melakukan perbandingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Perusahaan 

manufaktur juga memiliki saham yang tahan terhadap krisis ekonomi. Hal ini 

dikarenakan sebagian besar produk manufaktur tetap dibutuhkan, sehingga sangat kecil 

kemungkinan untuk rugi. 

Pemilihan periode penelitian pada tahun 2015-2017 menjadi hal yang 

diperhatikan. Seperti diketahui bahwa perusahaan-perusahaan tersebut merupakan 

perusahaan besar dan go international maka sudah tentu akan berkembang ditengah 

persaingan yang semakin kompetitif. 

Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Ukuran Perusahaan, Struktur 

Modal dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan secara empiris telah dibuktikan 

dengan beberapa penelitian dan dengan hasil yang berbeda, sebagaimana terdapat pada 

tabel berikut ini. 

Peneliti Elsa Paulina Tjipto dan Juniarti (2016) meneliti Pengaruh CSR terhadap 

nilai perusahaan dengan hasil berpengaruh posisitf dan signifikan. Peneliti Ayu Kemala 

Putri, Made Sudarma, dan Bambang Purnomosidhi (2016) meneliti Pengaruh CSR 

terhadap nilai perusahaan dengan hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan. 

Peneliti  Riza Bernandhi dan Abdul Muid (2014) meneliti pengaruh ukuran 

perusahaan teradap nilai perusahaan dan hasilnya berpengaruh positif dan signifikan. 

Peneliti  Khumairoh, Nawang Kalbuana dan Henny Mulyati (2016) meneliti juga tentang 

pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan hasilnya berpengaruh negatif dan 

signifikan. 
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Peneliti Khumairoh, Nawang Kalbuana dan Henny Mulyati (2016) meneliti 

tentang pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan hasilnya berpengaruh negatif 

dan signifikan. Peneliti Mareta Nurjin Sambora, Siti Ragil Handayani dan Sri mangesti 

Rahayu (2014) juga meneliti tentang pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan 

hasilnya berpengaruh dan tidak signifikan. 

Peneliti Rifqi Faisal Hargiansyah (2105) meneliti tentang pengaruh profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan hasilnya berpengaruh positif dan signifikan. Peneliti 

Khumairoh, Nawang Kalbuana dan Henny Mulyati meneliti tentang pengaruh 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan hasilnya berpengaruh positif dan tidak signifikan. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan adanya research gap dari penelitian-

penelitian sebelumnya maka penulis membuat penelitian dengan judul “Pengaruh 

Corporate Social Responsibility (CSR), Ukuran Perusahaan, Struktur Modal dan 

Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)”. 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah 

yang akan diteliti yaitu sebagai berikut: 
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1. Apakah Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2015-2017? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-

2017? 

3. Apakah struktur modal (DER) berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan 

pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2015-2017? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-

2017? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility (CSR) terhadap nilai 

perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2015-2017. 

2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-

2017. 

3. Untuk mengetahui pengaruh struktur modal (DER) terhadap nilai perusahaan 

pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2015-2017. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-

2017. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris untuk dijadikan 

referensi pada penelitian selanjutnya yang menggunakan variabel-variabel yang relevan. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Hasil peneltian ini diharapkan berguna dalam memberikan sumbangan pemikiran 

kepada perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan selanjutnya, 

terutama yang berkaitan dengan variabel-variabel yang dIteliti pada penelitian ini yaitu, 

corporate social responsibility (CSR), ukuran perusahaan, struktur modal, profitabilitas 

dan nilai perusahaan 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Gambar 1.1 

Kerangka Pikir Teoritis 
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Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa penelitian ini akan menguji tentang 

pengaruh antara Corporate Social Responsibility (CSR), Ukuran Perusahaan, Struktur 

Modal dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran untuk penulisan skripsi yang dibuat ini, maka 

sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian serta sistematikan dalam penelitian ini. 

 

 

H4 (+) 

H3 (-) 

H2 (+) 

H1 (+) 

Nilai Perusahaan 

(PBV) 

Corporate Social 
Responsibility 

(CSR) 

Ukuran Perusahaan 

(SIZE) 

Struktur Modal 

(DER) 

Profitabilitas 

(ROE) 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab yang menjelaskan mengenai teori–teori dan konsep yang 

melandasi penelitian ini, serta pengembangan hipotesis yang akan dikebambangkan pada 

penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan mengenai sumber dan jenis dan yang nantinya akan 

digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data, kemudian juga alat analisis yang 

digunakan serta teknik analisis data atau berupa uji hipotesis. 

BAB IV HASIL ANALISIS 

Bab ini berisi uraian atas perhitungan yang digunakan atau diperlukan untuk 

menjawab dari permasalahan yang telah dibuat dan pembahasan dalam penelitian ini. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan 

penelitian serta saran yang dapat digunakan untuk pembaca.


