
 

 

 

BAB I   

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan dunia bisnis sekarang ini sangatlah pesat. Hal ini dapat dilihat dari 

semakin banyaknya muncul perusahaan pesaing yang memiliki keunggulan 

kompetitif yang baik. Banyaknya kompetitor-kompetitor bisnis yang muncul 

mengakibatkan terjadinya dinamika bisnis yang berubah-ubah. Secara 

keseluruhan perusahaan  baik dari skala kecil maupun skala besar mempunyai 

tujuan yaitu mencari laba, ingin memakmurkan pemilik perusahaan atau para 

pemilik saham, serta mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat.  

 

Tujuan lain dari pendirian suatu perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan tersebut dimana dapat tercerminkan oleh harga sahamnya. 

Meningkatkan nilai perusahaan merupakan tujuan jangka panjang perusahaan. 

Nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kemakmuran bagi para 

pemegang saham, sehingga para pemegang saham akan menginvestasikan 

modalnya kepada perusahaan tersebut (Haruman, 2008). Semakin tinggi harga 

saham semakin tinggi nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan suatu termin 

yang menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan dihargai oleh publik. 
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Go public memiliki banyak kelebihan sebagai sarana pendanaan perusahaan serta 

mendorong manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kemakmuran 

pemegang saham. Selain itu, dengan go public maka perusahaan memiliki peluang 

untuk lebih maju dan lebih dikenal masyarakat. Perusahaan dituntut untuk lebih 

profesional dengan pola menajerial yang lebih transparan dan menjalankan 

prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 

 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang dilihat oleh calon 

investor untuk menentukan investasi saham. Bagi sebuah perusahaan, menjaga 

dan meningkatkan kinerja keuangan adalah suatu keharusan agar saham tersebut 

tetap eksis dan tetap diminati oleh investor. Laporan keuangan yang diterbitkan 

perusahaan merupakan cerminan dari kinerja keuangan perusahaan. Laporan 

keuangan adalah akhir dari proses akuntansi dengan tujuan untuk memberikan 

infomasi keuangan yang dapat menjelaskan kondisi perusahaan dalam suatu 

periode. Informasi keuangan tersebut mempunyai fungsi sebagai sarana informasi, 

alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan, penggambaran 

terhadap indikator keberhasilan perusahaan, dan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan (Harahap, 2006). Informasi tersebut setidaknya 

harus memungkinkan investor dapat melakukan proses penilaian saham yang 

mencerminkan hubungan antara risiko dan hasil pengembalian yang sesuai dengan 

preferensi  masing-masing jenis saham. Kinerja keuangan merupakan prestasi 

yang dicapai oleh perusahaan pada saat tertentu dengan menggunakan perhitungan 

berdasarkan tolak ukur analisis rasio yang didasarkan pada laporan keuangan. 

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan dengan tujuannya untuk menilai 

efektivitas dan efesiensi perusahaan.  
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Tingkat posisi keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dan diukur melalui 

laporan keuangan dengan cara menganalisis dan menghitung rasio-rasio dalam 

kinerja keuangan. Dengan melakukan analisis laporan keuangan perusahaan, 

maka pimpinan perusahaan dapat mengetahui keadaan serta perkembangan 

financial perusahaan dengan hasil-hasil yang telah dicapai diwaktu lampau dan 

diwaktu yang sedang berjalan. 

 

Melalui rasio-rasio keuangan dapat dilihat seberapa berhasilnya manajemen 

perusahaan mengelola asset dan modal yang dimilikinya untuk memaksimalkan 

nilai perusahaan. Mengingat pentingnya analisa rasio tersebut bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan perusahaan 

yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti kinerja keuangan 

perusahaan dengan menggunakan analisis rasio keuangan profitabilitas yaitu 

Earning Per Share (EPS), Return On Assett (ROA), dan Net Profit Margin 

(NPM). 

 

Pada saat ini banyak perusahaan menjadi semakin berkembang, maka pada saat 

itu pula kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya dapat terjadi, 

karena itu pula muncul kesadaran untuk mengurangi dampak negatif ini. Banyak 

perusahaan kini mengembangkan apa yang disebut Corporate Social 

Responsibilty (CSR). 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 informasi keuangan perusahaan, tetapi perusahaan 
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juga diharapkan mengungkapkan informasi mengenai dampak sosial dan 

lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas perusahaan. 

 

Di Indonesia kelestarian lingkungan sudah menjadi kebijakan pemerintah pada 

setiap periode. Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1997 tentang 

pengelolaan lingkungan hidup pasal 5 menyatakan 1) setiap orang mempunyai 

hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, 2) setiap orang 

mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran 

dalam pengelolaan lingkungan hidup, 3) setiap orang mempunyai hak untuk 

berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku. Pada undang-undang nomor 40 tahun 2007 

tentang perseroan terbatas, di pasal  74 ayat (1) ini menjelaskan “Perseroan yang 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya 

alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan adanya 

ini, perusahaan khususnya perseroaan terbatas yang bergerak di bidang dan atau 

berkaitan dengan sumber daya alam harus melaksanakan tanggung jawab 

sosialnya kepada masyarakat. Namun kewajiban ini bukan merupakan suatu 

beban yang memberatkan. Pembangunan suatu negara tidak hanya tanggung 

jawab pemerintah dan industri saja, diperlukan kerjasama dengan seluruh 

masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas 

hidup masyarakat. Perusahaan berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. 

 

Sanksi pidana mengenai pelanggaran Corporate Social Responsibility (CSR) 

terdapat didalam undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan 
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lingkungan hidup (UUPLH) Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan: “Barang siapa 

yang melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana 

penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima ratus juta 

rupiah”. Selanjutnya, Pasal 42 ayat (1) menyatakan: “Barang siapa yang karena 

kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga 

tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah” 

 

Di Indonesia, praktik Corporate Social Responsibility (CSR)  telah mendapat 

perhatian yang cukup besar. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai kasus yang 

terjadi seperti penggundulan hutan, meningkatnya polusi dan limbah, buruknya 

kualitas dan keamanan produk, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, 

penyalahgunaan investasi dan lain-lain. Pengembangan program-program sosial 

perusahaan dapat berupa bantuan fisik, pelayanan kesehatan, pembangunan 

masyarakat (community development), outreach, beasiswa dan sebagainya. 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) tidak lagi dihadapkan pada tanggung 

jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate 

value) yang direfleksikan dalam  kondisi keuangannya (financial) saja. Tapi 

tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines. Di sini bottom 

lines lainnya selain finansial juga ada sosial dan lingkungan, karena kondisi 

keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara 

berkelanjutan (sustainable). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin 

apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah 



6 
 

menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai tempat dan 

waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak 

memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya. 

 

Pemilihan sampel perusahaan manufaktur dalam peneltian ini oleh peneliti 

dikarenakan pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR)  pada perusahaan 

manufaktur sudah ada sejak awal berjalan. Alasan lainnya adalah karena 

perusahaan manufaktur lebih banyak memberikan pengaruh/dampak terhadap 

lingkungan di sekitarnya akibat dari aktivitas yang dilakukan perusahaan dan 

memenuhi segala aspek pada tema pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR).  Perusahaan manufaktur dipercaya membutuhkan image yang lebih baik 

dari masyarakat karena rentan terhadap pengaruh politik dan kritikan dari aktivis- 

aktivis sosial, maka diasumsikan bahwa perusahaan manufaktur akan memberikan 

pengungkapan corporate social responsibility (CSR) yang lebih luas daripada 

perusahaan non manufaktur. 

 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

dan corporate social responsibility (CSR) telah banyak dilakukan diantaranya 

adalah Ardimas (2011) menunjukkan hasil kinerja keuangan mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan, Puspitasari (2010) 

menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh langsung yang positif antara kinerja 

keuangan terhadap nilai perusahaan dan juga menunjukkan hasil CSR tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nurlela & Islahudin (2008) menunjukkan 

hasil tidak adanya pengaruh antara pengungkapan Corporate Social Responsibility 

terhadap nilai perusahaan, sedangkan Wirakusuma (2007) menunjukkan hasil 
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yang bertentangan yakni bahwa kinerja keuangan dan Corporate Social 

Responsibility (CSR) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

 

Perbedaan dengan penelitian sebelumya yaitu : 1) penelitian yang dilakukan 

Wahyu Ardimas menggunakan Price to Book Value (PBV) sebagai rasio untuk 

mengukur nilai perusahaan, sedangkan penelitian ini menggunakan Price Earning 

Ratio (PER). 2) Objek penelitian sebelumnya perusahaan sektor perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan objek penelitian ini perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 3) Tahun pengamatan 

penelitian sebelumnya adalah 2006 - 2009, sedangkan penelitian ini adalah 2009 - 

2011. 

 

Atas dasar perbedaan berbagai penelitian yang telah dilakukan beberapa peneliti 

terdahulu mendorong penulis mengangkat judul : “Pengaruh Kinerja Keuangan 

dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai 

Perusahaan (Studi Empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2009 - 2011)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang jadi masalah pokok 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah Corporate Social Responsibility (CSR)  berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan? 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini hanya meliputi 

perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 

periode pengamatan tahun 2009 – 2011. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ; 

1. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 

nilai perusahaan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Akademik 

untuk menambah literatur ataupun bahan acuan bagi penelitian selanjutnya 

dalam bidang akuntansi, terutama bagi yang ingin mengadakan penelitian 

lanjutan tentang  nilai perusahaan, Corporate Social Responsibility (CSR), 

dan kinerja keuangan. 

1.5.2 Bagi Praktisi 

Penelitian ini diharapakan mampu memberikan tambahan informasi sebagai 

bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi perusahaan di dalam 

pengambilan keputusan khususnya yang berkaitan dengan nilai perusahaan. 

Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai 

pertimbangan dalam membuat keputusan investasi. 


