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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pada umumnya suatu perusahaan didirikan untuk tujuan mencari laba atau 

profit, namun seiring perkembangannya tidak hanya untuk mendapatkan laba, akan 

tetapi perusahaan perlu meningkatkan nilai perusahaan. Apabila suatu perusahaan 

ingin memaksimalkan nilai perusahaan, maka perusahaan perlu menerapkan tata 

kelola perusahaan yang baik serta menerapkan corporate sosial responsibility 

secara maksimal. Perusahaan akan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan 

memberikan kemakmuran pemegang saham. Nilai perusahaan dapat dikatakan baik 

dan telah go public tercermin pada harga saham perusahaan.  

 Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh 

suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap 

perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu 

sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini. Meningkatnya 

nilai perusahaan adalah sebuah prestasi, yang sesuai dengan keinginan 

para pemiliknya, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka 

kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat. Nilai perusahaan sangat penting 

karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya 

kemakmuran pemegang saham (Bringham Gapensi, 1996). Semakin tinggi harga 
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saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi akan 

menjadi dambaan bagi pemilik perusahaan, karena dengan nilai perusahaan yang 

tinggi dapat menggambarkan bahwa kemakmuran pemegang saham juga tinggi. 

Menurut Reny Dyah Retno (2012) mengatakan bahwa peningkatan nilai perusahaan 

yang tinggi merupakan tujuan jangka panjang yang seharusnya dicapai perusahaan 

yang akan tercermin dari harga pasar sahamnya karena penilaian investor terhadap 

perusahaan dapat diamati melalui pergerakan harga saham perusahaan yang 

ditransaksikan di bursa untuk perusahaan yang sudah go public.  

 Di Indonesia konsep GCG dapat dikatakan masih relative baru. Awal mulai 

konsep GCG ini dikenal dan diterapkan di Indonesia setelah diperkenalkan oleh 

pemerintah Indonesia sejak menandatangani Letter of Intent (LOI) dengan 

International Monetary Fund (IMF) dalam rangka pemulihan ekonomi pascakrisis 

untuk kepentingan jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di 

Indonesia (YPPMI & SC, 2002). Hal ini sejalan dengan Komite Nasional Kebijakan 

Coprorate Governance (KNKCG) yang berpendapat bahwa perusahaan-

perusahaan diberi tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG seperti yang 

diterapkan di tingkat Internasional. Dalam hal ini terjadi karena Indonesia dalam 

menerapkan prinsip GCG karena adanya dorongan dan untuk menghindari sanksi, 

melainkan bukan karena beranggapan bahwa prinsip GCG tersebut merupakan 

suatu kewajiban bagi masyarakat bisnis Indonesia untuk dapat memperbaiki 

ekonomi yang sedang pascakrisis dan untuk meningkatkan nilai investasi dalam 

jangka panjang.   
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 Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (UUPT) menjelaskan bahwa kegiatan perseroan harus sesuai dengan 

maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan ketertiban umum. Berdasarkan hal tersebut maka perusahaan yang 

berbentuk Perseroan Terbatas dituntut untuk memberikan nilai tambah bagi para 

pemegang saham. Penerapan mekanisme Corporate Governance secara konsisten 

dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen, meningkatkan 

kualitas laporan keuangan dan nilai perusahaan (Chen dan Jaggi, 2000). Newel dan 

Wilson dalam artikelnya yang berjudul A Premium for Good Governance yang 

menyatakan bahwa secara teoritis praktek penerapan good corporate governance 

dapat meningkatkan nilai perusahaan yang diantaranya dapat meningkatkan kinerja 

keuangan, dan mengurangi resiko yang muncul akibat tindakan pengelola yang 

cenderung menguntungkan diri sendiri.  

 GCG (Good Corporate Governance) merupakan bentuk komitmen 

perusahaan terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG yang dibutuhkan oleh 

perusahaan untuk mempertahankan dan menumbuhkan kepercayaan para investor 

(terutama investor asing) terhadap perusahaan Indonesia. Di Indonesia peringkat 

penerapan GCG dapat digolongkan masih lemah atau buruk diantara Negara di 

Asia. Fenomena yang terjadi di sebagian besar perusahaan di Indonesia yaitu masih 

belum bisa melaksanakan pengelolaan perusahaan secara profesional (Zakarsyi, 

2008:8). Hal ini dapat dilihat dari berbagai program yang telah diselenggarakan 

oleh Negara selama ini, masih seringkali menjadi hal yang dihiraukan dan kurang 

menyentuh para pengelola perusahaan dalam pengelolaan bisnis di Indonesia. Hasil 
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survey ACGA (Asian Corporate Governance Association) pada 11 Negara 

terhadap pelaku bisnis asing di Asia,  menunjukkan bahwa Negara Indonesia tahun 

2014  tergolong sebagai Negara yang memiliki skor terendah, dalam hal ini dapat 

dikatakan Indonesia masih buruk di bidang Corporate Governance. Hasil dari 

peringkat yang diperoleh dari survey tersebut dapat mempengaruhi minat investor 

untuk menanamkan modalnya di suatu Negara, tak terkecuali yaitu Indonesia. 

Penerapan implementasi GCG sebagai peluang yang besar bagi perusahaan untuk 

mencapai manfaat termasuk kepercayaan dari investor terhadap perusahaannya.  

Tabel 1.1 Rating Corporate Governance Quality di Asia 

No  Market  2010 2012 2014 

1 Hong Kong 65 66 65 

2 Singapore 67 69 64 

3 Japan  57 55 60 

4 Thailand  55 58 58 

5 Malaysia  52 55 58 

6 Taiwan  55 53 56 

7 India  48 51 54 

8 Korea  45 49 49 

9 China  49 45 45 

10 Philippines  37 41 40 

11 Indonesia  40 37 39 

Keterangan  :  Makin rendah skor makin buruk GCG 

Sumber  : www.acga-asia.org (CG watch market scoresreport by ACGA) 

 Indonesia mulai mengenal CSR (Corporate Sosial Responsibility) sejak tahun 

2001 dengan adanya pemikiran dari manajemen perusahaan, yang berpikiran bahwa 

CSR sebagai suatu bentuk konsep pemberdayaan masyarakat. Sejak saat itu hingga 

sampai saat ini perkembangan tentang konsep dan implementasi CSR semakin 

meningkat seiring dengan perkembangan dunia bisnis. Seiring perkembangannya, 

perusahaan melakukan kegiatan CSR karena peraturan dari pemerintah, sehingga 

http://www.acga-asia.org/


  5 

 

 

perusahaan melakukan kegiatan CSR karena tuntutan dan jika tidak dilakukan akan 

menerima sanksi dan bukan karena kesadaran dari perusahaan. Akibatnya 

dikeluarkannya Undang-undang PT No.40 Tahun 2007 pasal 74 ayat 1 yang 

menjelaskan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan”. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa CSR 

merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang wajib, dan bukan sebagai 

tanggung jawab sukarela.  

 Awal perkembangannya, pada umumnya perusahaan melaksanakan CSR 

dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan terhadap masyarakat sekitar perusahaan. 

Namun saat ini kegiatan CSR yang dilakukan semakin beragam, menyesuaikan 

kebutuhan masyarakat setempat. Kegiatan CSR ini dapat berupa pembangunan 

fasilitas pendidikan dan kesehatan, pemberian beasiswa, penyuluhan HIV/AIDS, 

dan lain sebagainya.   

 CSR di Indonesia semakin mendapat tanggapan positif baik dari sisi 

perusahaan yang melaksanakan CSR maupun pihak yang mendapatkan atau 

menerima hasil dari CSR. Hal tersebut dapat mendorong perusahaan untuk semakin 

mengembangkan CSR. Bagi perusahaan, dengan melaksanakan CSR dapat 

memberikan keuntungan bagi perusahaan, karena dengan CSR dapat menarik 

simpati dari masyarakat yang dapat membangun image positif dan akhirnya akan 

meningkatkan profit. Semakin banyak pertanggungjawaban yang dilakukan 

perusahaan terhadap lingkungannya, maka image perusahaan menjadi meningkat. 

Jika dihubungkan dengan investor, hal ini akan menarik investor dan menarik minat 
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investor untuk berinvestasi kepada perusahaan yang memiliki citra baik di 

masyarakat karena semakin baik citra perusahaan di mata masyarakat, loyalitas 

konsumen semakin tinggi sehingga hal ini dapat meningkatkan profitabilitas 

perusahaan.  

 Di awal telah dijelaskan bahwa terdapat beragam bentuk kegiatan CSR yang 

telah dilakukan oleh perusahaan, diantaranya yaitu dapat berupa pemberian fasilitas 

pendidikan dan kesehatan, pemberian beasiswa, penyuluhan HIV/AIDS, bantuan-

bantuan sosial yang berupa perbaikan lingkungan seperti pembangunan air bersih, 

pengolahan limbah, penegakan aksi “Go Green”, program pengelolaan daerah 

aliran sungai. Kegiatan sosial tersebut merupakan bukti pertanggungjawaban 

kepada masyarakat, dan karena perusahaan beroperasi di sekitar masyarakat maka 

pihak perusahaan juga harus memperhatikan masyarakat sekitarnya, sehingga dapat 

memberikan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta berperan dalam menjaga 

lingkungan dari kerusakan yang ditimbulkan. Dengan demikian antara kedua belah 

pihak berhubungan baik dengan kata lain hubungan yang simbiosis mutualisme 

dimana antar keduanya saling diuntungkan, perusahaan dapat diterima baik oleh 

masyarakat sehingga meningkatkan citra baik perusahaan dan masyarakat semakin 

loyal dengan perusahaan, dan masyarakat yang menerima akan mendapat 

kesejahteraan ekonomi.  

 Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul Pengaruh GCG (Good Corporate Governance) dan Pengungkapan 

CSR (Corporate Social Responsibility) terhadap Nilai Perusahaan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Tujuan utama perusahaan yang telah go public yaitu meningkatkan 

kemakmuran pemegang saham dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan dapat dikatakan baik karena mampu mempengaruhi tanggapan investor 

dengan mencerminkan kinerja perusahaan yang baik. Nilai perusahaan dapat 

meningkat dengan adanya tanggapan yang baik dari investor karena telah 

mendapatkan kemakmuran yang tinggi dari perusahaan. 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah GCG mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah pengungkapan CSR mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka dapat 

diketahui tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa GCG mempunyai pengaruh terhadap  

nilai perusahaan. 

2. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah pengungkapan CSR mempunyai 

pengaruh terhadap nilai perusahaan.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi perusahaan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan menentukan 

kebijakan yang akan diambil dengan tujuan untuk meningkatkan nilai 

perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui 

apakah GCG dan CSR mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan.  

2. Bagi investor (pemegang saham), dengan adanya penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi kepada investor dalam pengambilan keputusan 

sebelum melakukan investasi di suatu perusahaan. 

3. Bagi akademis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan pengetahuan terkait dengan GCG dan CSR serta dapat digunakan 

sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis.  

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

 Sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penelitian 

BAB II  LANDASAN TEORI 
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Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang 

menguraikan tentang penelitian terdahulu yang selain menjadi rujukan 

juga menjadi perbandingan dengan penelitian ini. Selain itu, berisi pula 

landasan teori yang berkaitan dengan nilai perusahaan yang mendasari 

penelitian ini, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi penjelasan mengenai apa saja variabel yang digunakan dalam 

penelitian serta definisi operasionalnya, penjelasan mengenai apa jenis 

dan sumber data yang digunakan, teknik metode pengumpulan yang 

digunakan dan metode analisis data seperti yang dilakukan. 

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Berisi tentang gambaran subyek penelitian yang menerangkan 

populasi dari penelitian serta aspek-aspek dari sampel yang dianalisis. 

Kemudian terdapat analisis data yang menjelaskan hasil dari 

penelitian. Isi yang terakhir memuat pembahasan dari hasil analisis 

data yang dilakukan. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan penelitian yang berisi jawaban dari rumusan 

masalah dan pembuktian hipotesis. Kemudian berisi tentang 

keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya, 

sehingga dapat dilakukan penyempurnaan dalam penelitian 

berikutnya dengan memperhatikan keterbatasan penelitian yang 

dilakukan. 


