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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Penelitian Terdahulu 

Berikut akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan 

sebagai acuan dalam penelitian ini: 

2.1.1. Novrianti dan Armas (2012) 

Meneliti tentang Pengaruh Corporate Sosial Responsibility Dan Good 

Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu perusahaan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 

sebanyak 11 perusahaan. Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive 

sampling. Sampel yang diambil berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 

tertentu. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa laporan 

tahunan yang diakses di www.idx.co.id serta dari Pusat Informasi Pasar Modal 

(PIPM). Variabel independen yang digunakan adalah Corporate Social 

Responsibility dan Good Corporate Governance. Adapun teknik analisis yang 

digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) 

CSR dan GCG berpengaruh secara simultan terhadap kinerja perusahaan. (2) CSR 

tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja perusahaan (ROE) dan GCG: 

Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Direksi, dan 

Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROE) dan 
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hanya Komisaris Independen berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 

perusahaan (ROE). 

Persamaan penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu: 

1. Menggunakan variable CSR, dan GCG yang diproksikan kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan institusional 

2. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis linear berganda 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu: 

1. Penelitian yang terdahulu menggunakan variable kinerja perusahaan yang 

diukur dengan ROE sebagai variable dependen sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan profitabilitas dan harga saham sebagai variable 

dependen 

2. Pada penelitian yang terdahulu, tahun pengamatan data menggunakan 

tahun 2009 sampai tahun 2011, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan tahun pengamatan 2011 sampai tahun 2013 

2.1.2. Retno dan Priantinah (2012) 

Meneliti tentang Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010). 

Populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan perusahaan publik yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia selama periode 2007-2010 yang termasuk dalam 

peringkat Corporate Governance Perception Index(CGPI) yang diberikan 

olehIndonesian Institute for Corporate Governance(IICG) untuk tahun 2007, 

2008, 2009 dan 2010. Hasil penelitian menunjukkan: 
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1)GCG berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel kontrol 

Size dan Leverage pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. 

2) Pengungkapan CSR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan dengan variabel kontrol Size, Jenis industri, Profitabilitas, dan 

Leverage pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010 3) GCG 

danPengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu: 

1. Menggunakan variable CSR, GCG 

2. Menggunakan teknik sampling purposive sampling 

Perbedaan penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu: 

1. Penelitian terdahulu menggunakan variable control berupa ukuran 

perusahaan, sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan variable 

kontrol 

2. Penelitian terdahulu menggunakan tahun pengamatan data tahun 2007 

sampai tahun 2010, sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 

pengamatan 2011 sampai tahun 2013 

2.1.3. Utami (2011) 

Meneliti tentang pengaruh dari Kinerja Keuangan terhadap Nilai 

Perusahaan dengan pengungkapan Corporate Social Responsibility dan 

menggunakan Good Corporate Governance sebagaiVariabel 

Pemoderasi.Penelitian ini menggunakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) 

dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) sebagai variabel pemoderasi. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai 

perusahaan dengan mempertimbangkan dua moderating variabel. Penelitian ini 

menggunakan sampel 19 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama 2008-2009 sampel dengan Hipotesis 38 pengamatan diuji 

menggunakan analisis regresi moderator untuk mengetahui pengaruh interaktif 

dari variabel moderasi. Nilai perusahaan diukur dengan menggunakan Tobin’s Q, 

sementara pengungkapan CSR dan GCG diukur dengan Indeks CSR dan 

kepemilikan manajerial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ROA memiliki 

efek positif pada nilai perusahaan, (2) pengungkapan CSR dan kepemilikan 

manajerial mampu memoderasi hubungan ROA dan nilai perusahaan. 

Persamaan penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu: 

1. Menggunakan objek penelitian Perusahaan Manufaktur dari Bursa Efek 

Indonesia 

Perbedaan penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu: 

1. Penelitian yang terdahulu menggunakan variable dependen kinerja 

perusahaan yang di ukur dengan Tobin’s Q dan variable independen 

kinerja perusahaan yang di ukur dari ROA (Return on Assets) perusahaan, 

sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan CSR dan GCG sebagai 

variable independen 

2. Tahun penelitian yang sekarang menggunakan tahun pengamatan 2011 

sampai 2013 sedangkan penelitian terdahulu menggunakan tahun 

pengamatan 2008 sampai 2009 
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2.1.4. Marpaung (2010) 

Meneliti tentang Pertumbuhan penjualan, Leverage operasi dan 

profitabilitas pengaruhnya terhadap struktur keuangan. Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan, tingkat 

leverage operasi dan profitabilitas terhadap struktur keuangan perusahaan, 

baik secara simultan maupun secara parsial. Metode pengumpulan sampel 

yang digunakan adalah purposive sampling, dan sampel diambil dari 

laporan keuangan LQ45 perusahaan dari tahun 2006 sampai tahun 2008. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data Regresi Linear Berganda, 

dengan hasil yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan, tingkat 

leverage operasi dan profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap 

struktur keuangan perusahaan, namun, tingkat leverage operasi tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sebagian struktur keuangan. 

Persamaan penelitian yang sekarang, dengan penelitian terdahulu: 

1. Metode pengumpulan sampel menggunakan purposive sampling 

2. Metode analisis data menggunakan Regresi Linear Berganda 

Perbedaan penelitian yang sekarang, dengan penelitian terdahulu: 

1. Tahun pengamatan penelitian sekarang adalah tahun 2011 – 2013, 

sedangkan penelitian terdahulu adalah tahun 2006 – 2008 

2. Data penelitian sekarang berupa laporan tahunan perusahaan, 

sedangkan penelitian terdahulu adalah laporan keuangan LQ45. 
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2.1.5. Nurkhin (2009) 

Meneliti tentang Corporate Governance Dan Profitabilitas, serta 

pengaruhnya terhadap pengungkapan TanggungJawab Sosial Perusahaan dengan 

melakukan Studi Empiris padaPerusahaan Yang Tercatat Di Bursa Efek 

Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh dari 

corporategovernance (dengan mekanisme kepemilikan institusional dan 

komposisi dewankomisaris independen) dan profitabilitas terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosialdengan ukuranperusahaan sebagai variabel kontrol.Sampel 

dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat di Bursa EfekIndonesia tahun 

2007 yang laporan tahunannya berisi tentang aktivitas tanggung jawabsosial 

perusahaan dan dapat diakses melalui website BEI, yaitu sejumlah 80 perusahaan 

denganmenggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan 

adalahanalisis deskriptif dan analisis statistik. 

Hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak terbukti 

berpengaruhterhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Sementara komposisi dewankomisaris independen dan profitabilitas terbukti 

secara signifikan berpengaruh positif. 

Persamaan penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

1. Menggunakan Good Corporate Governance sebagai variable independen 

2. Menggunakan statistic deskriptif dan analisis statistik sebagai teknik 

analisis penelitian 
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Perbedaan penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

1. Penelitian yang terdahulu menggunakan profitabilitas sebagai variable 

independen sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan 

profitabilitas sebagai variable dependen 

2. Penelitian terdahulu melakukan pengamatan perusahaan di BEI pada tahun 

2007, sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan tahun 

pengamatan mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2013. 

2.1.6. Murwaningsari (2009) 

Meneliti tentang Hubungan Corporate Governance, Corporate Social 

Responsibilities Dan Corporate Financial Performance dalam Satu Continuum. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh antara struktur variabel 

Coorporate Governance yang diproksikan sebagai kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerialterhadap variabel corporate social responsibility dan 

corporate social responsibility terhadap corporate financial performance. 

Penelitian menggunakan data sekunder dari laporan tahunan 2006perusahaan 

publik yang terdapat di Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) Bursa 

EfekIndonesia (BEI). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 126 perusahaan. 

Melaluipendekatan analisa jalur (path analysis) menunjukkan Good Corporate 

Governance yaitukepemilikan managerial dan institusional mempunyai pengaruh 

terhadap kinerjaperusahaan yang diamati melalui kepemilikan managerial dan 

institusional, mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab social 

perusahaan (CSR). Pengujian variabel control, yaitu CEO Tenure mempunyai 

pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). 
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Sedangkan jenis Industri tidak mempunyai pengaruh terhadap CSR. Untuk 

Corporate Secretary dan Komite Nominasi dan Remunerasi juga tidak 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Persamaan penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

1. Menggunakan GCG dan CSR sebagai variabel independen 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah: 

1. Penelitian yang terdahulu menggunakan kinerja perusahaan sebagai 

variable dependennya sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan 

harga saham dan profitabilitas perusahaan sebagai variable dependen nya 

2. Penelitian terdahulu menggunakan data dari tahun 2006 sedangkan 

penelitian yang sekarang menggunakan data dari tahun 2011 sampai tahun 

2013 

2.1.7. Islahuddin dan Nurlela (2008) 

Meneliti tentang Corporate Social Responsibility dan pengaruhnya 

terhadap nilai perusahaan dengan Kepemilikan Manajerial sebagai variabel 

moderating. Penelitian ini berdasar studi empiris pada perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CSR 

terhadap nilai perusahaan dan pengaruh prosentase Kepemilikan Manajerial 

sebagai variabel moderating dalam hubungannya dengan CSR dan nilai 

perusahaan. Sampel dari penelitian ini adalah 41 perusahaan sektor non keuangan 

yang memenuhi kriteria sampel penelitian pada tahun 2005 dengan menggunakan 

metode purposive sampling. Regresi Linear Berganda digunakan dalam penelitian 

ini. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa secara simultan CSR pada prosentase 
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Kepemilikan Manajerial dan interaksi antara tanggung jawab sosial perusahaan, 

prosentase kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan berpengaruh secara 

signifikan. Secara parsial, hanya prosentase kepemilikan manajerial yang 

memiliki efek yang signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan variabel yang 

lain dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Persamaan penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

1. Tanggung Jawab Sosial perusahaan sebagai variabel independen 

2. Metode pengumpulan data menggunakan purposive sampling 

Perbedaan penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

1. Penelitian sekarang tidak menggunakan variabel moderating, 

sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel moderating 

2. Data penelitian yang sekarang dari Bursa Efek Indonesia, 

sedangkan data penelitian yang terdahulu, dari Bursa Efek Jakarta 

2.1.8. Sayekti dan Wondabio (2007) 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh dari CSR disclosure pada 

perusahaanterhadap Earning Response Coefficient. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk menguji pengaruh informasi dari tanggung jawab sosial 

perusahaan yang dicantumkan pada laporan tahunan perusahaan terhadap 

keinformatifan laba. Sampel penelitian ini terdiri dari 108 laporan tahunan 

dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2005. 

Hasil empiris dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 

pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap ERC. 
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Persamaan penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

1. Data menggunakan laporan tahunan perusahaan 

Perbedaan penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

1. Variabel independen penelitian yang sekarang adalah CSR 

sedangkan variabel independen penelitian terdahulu adalah 

pengungkapan CSR 

2. Tahun penelitian yang sekarang adalah tahun 2011 – 2013, 

sedangkan penelitian terdahulu menggunakan tahun 2005 

2.1.9. Pawestri dan Wahyudi (2006) 

Penelitian ini membahas tentang Struktur kepemilikan dan implikasinya 

terhadap nilai perusahaan dan keputusan keuangan sebagai variabel intervening. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari struktur 

kepemilikan perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan keputusan keuangan 

sebagai variabel intervening. Sampel penelitian adalah perusahaan – perusahaan 

non perbankan, lembaga perkreditan, dan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta pada tahun pengamatan 2002 dan 2003 sebagai pembanding. Sampel 

didapat menggunakan purposive sampling dan metode statistic yang digunakan 

adalah analisis jalur, dan hasil pemeriksaan empiris memberikan hasil bahwa (1) 

kepemilikan manajemen memiliki pengaruh pada keputusan investasi dan 

keputusan pembiayaan namun tidak berpengaruh terhadap kebijakan deviden. (2) 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada keputusan keuangan dan nilai 

perusahaan, (3) keputusan keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, tetapi 
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keputusan investasi dan kebijakan deviden tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. (4) kepemilikan manajerial memiliki pengaruh langsung terhadap 

nilai perusahaan dengan keputusan keuangan sebagai variabel intervening. 

Persamaan penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

1. Metode pengumpulan sampel menggunakan purposive sampling 

Perbedaan penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

1. Tahun pengamatan penelitian terdahulu adalah tahun 2002 dan 2003, 

sedangkan penelitian yang sekarang adalah tahun 2011 – 2013 

2. Penelitian sekarang tidak menggunakan variabel intervening, 

sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel intervening. 

2.2. Landasan Teori 

Pada sub bab landasan teori ini akan jelaskan tentang teori yang bersifat 

umum menuju teori yang khusus, ini dimaksudkan agar dapat mempermudah 

menyusun kerangka pemikiran yang nantinya diformulasikan menjadi hipotesis 

penelitian. 

2.2.1 Teori Stakeholder 

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan sudah mulai dikenal di indonesia, 

dimana secara umum dikenal dengan stakeholder theory yang artinya kesimpulan 

kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai – nilai, 

pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta 

komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara 

berkelanjutan. Menurut Utama (2010), bahwa tanggung sosial jawab perusahaan 

tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi juga terhadap 
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para stakeholders yang terkait dan/atau terkena dampak dari keberadaan 

perusahaan. Dalam menetapkan dan menjalankan strategi bisnisnya, perusahaan 

yang menjalankan CSR akan memperhatikan dampaknya terhadap kondisi sosial 

dan lingkungan, dan berupaya agar memberikan dampak positif. 

Utama (2010) menyatakan bahwa pemerintah beserta segenap jajarannya 

perlu memahami konteks CSR, karena ada keterpaduan dengan program 

pemerintah. Bukan tidak mungkin bila pemahaman terhadap konsep ini tidak 

sejajar, maka kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak akan pernah 

sejalan dengan kebijakan dunia usaha. Batasan stakeholder tersebut 

mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan stakeholder karena 

mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung 

maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan 

perusahaan. Perusahaan dalam hal ini merupakan bagian dari beberapa elemen 

yang membentuk masyarakat dalam sistem sosial yang berlaku. Keadaan tersebut 

kemudian menciptakan sebuah hubungan timbal balik antara perusahaan dan 

para stakeholder yang berarti perusahaan harus melaksanakan peranannya secara 

dua arah untuk memenuhi kebutuhan perushaan sendiri 

maupun stakeholder lainya dalam sebuah sistem sosial. Oleh karena itu, segala 

sesuatu yang dihasilkan dan dilakukan oleh masing-masing bagian 

dari stakeholderakan saling mempengaruhi satu dengan yang lainya sehingga 

tidaklah tepat jika perusahaan menyempitkan pengertian 

mengenai stakeholder hanya dari sisi ekonominya saja. 
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Good Corporate Governance (GCG) merupakan fokus dari akuntabilitas 

perusahaan yang semula masih terkonsentrasi atau berorientasi pada para 

pemegang saham (stockholder), sekarang menjadi lebih luas dan untuk tata kelola 

perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan stakeholder. Akibat yang 

muncul dari pergeseran paradigma ini, tata kelola perusahaan harus 

mempertimbangkan masalah corporate social responsibility (CSR). Kebijakan 

dan tata kelola suatu perusahaan pada masa mendatang harus lebih 

memperhatikan kebutuhan dari para stakeholder (Murtanto, 2005;4). 

Pengungkapan (disclosure) terhadap aspek ekonomi (economic), lingkungan 

(environmental), dan sosial (social) sekarang ini menjadi cara bagi perusahaan 

untuk mengkomunikasikan bentuk akuntabilitasnya kepada stakeholder. Hal ini 

dikenal dengan nama sustainability reporting atau triple bottom line reporting 

yang direkomendasikan oleh Global Reporting Initiative (GRI).  

Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau 

memilikikemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber 

ekonomiyang digunakan perusahaan. Oleh karena itu power stakeholder 

ditentukanoleh besar kecilnya power yang dimiliki stakeholder atas sumber 

tersebut(Ghozali dan Chariri, 2007). Power tersebut dapat berupa 

kemampuanuntuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal 

dantenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan 

untukmengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsiatas 

barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Deegan, 2000 dalamGhozali dan 

Chariri, 2007). 
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2.2.2 Teori Legitimasi 

Keterkaitan dengan Corporate Social Responsibility antara individual, 

organisasi, dan masyarakat dapat dipandang sebagai “socialcontract”, 

berdasarkan definisi teori ekonomi politik, stakeholder, dan legitimasi (Deegan, 

2002). Legitimasi mengisyaratkan, bahwa legitimasi merupakan sistem 

pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat 

(society), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu 

sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada society, operasi perusahaan 

harus kongruen dengan harapan masyarakat. Pengungkapan tanggung jawab 

social perusahaan atau corporate social responsibilities (CSR) merupakan salah 

satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan perusahaan 

dengan stakeholders dan disarankan bahwa CSR merupakan jalan masuk dimana 

beberapa organisasi menggunakannya untuk memperoleh keuntungan atau 

memperbaiki legitimasi (Ahmad dan Sulaiman, 2004 dalam Deegan (2006)) 

menyatakan bahwa kerangka teoritis yang menjadi kajian selama beberapa tahun 

untuk menjelaskan mengapa organisasi melaksanakan pelaporan sukarela terkait 

dengan lingkungan adalah teori legitimasi. 

(Hui dan Bowrey, 2008) menyarankan bahwa organisasi mengungkapkan 

kinerja lingkungan mereka dalam berbagai komponen untuk mendapatkan reaksi 

positif dari lingkungan sebagai wujud pelaksanaan CSR dan mendapatkan 

legitimasi atas usaha perusahaan. Teori legitimasi memberikan solusi potensial 

atas studi yang mendasarkan pada kajian ekonomi. Barkemeyer (2007) 

mengungkapkan bahwa penjelasan tentang kekuatan teori legitimasi organisasi 
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dalam kontenks 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 untuk 

memasukkan faktor budaya yang membentuk tekanan institusi yang berbeda 

dalam konteks yang berbeda. 

Menurut Ghana dalam Elvinaro dan Didin (2011) CSR adalah tentang 

peningkatan kapasitas yang berkelanjutan untuk memungkinkan menghormati 

perbedaan budaya dan menemukan peluang bisnis dalam membangun 

keterampilan karyawan, masyarakat dan pemerintah. 

Sehingga faktor besar kecilnya perusahaan, seberapa besar perusahaan 

mampu menghasilkan laba yang besar setiap tahunnya dan bagaimana ukuran 

dewan komisaris yang ada pada suatu perusahaan sangat menentukan sejauh mana 

perusahaan tersebut mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dalam laporan 

tahunan.Dan berdasarkan dua pendekatan implementasi CSR, ada tujuh kategori 

perusahaan yang memungkin kan menggunakan dua pendekatan tersebut. 

Perusahaan dengan kategori progresif dan kategori reformis, yang dalam 

kenyataannya kedua kategori tersebut dapat saling bertautan. Budimanta, dan 

Bambang (2008). Menyimpulkan dua pokok pikiran tentang pentingnya 

pelaksanaan CSR: 

1. Berdasarkan proporsi keuntungan perusahaan dan besarnya anggaran CSR: 
1. Perusahaan minimalis, adalah perusahaan yang memiliki profit dan 

anggaran atas CSR yang paling rendah, dan perusahaan yang 
termasuk dalam kategori ini biasanya merupakan perusahaan kecil 
dan lemah 
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2. Perusahaan ekonomis, adalah perusahaan yang memiliki profit 
tinggi tetapi anggaran untuk CSR-nya rendah, perusahaan jenis ini 
adalah perusahaan besar yang tidak terlalu menghiraukan 
implementasi CSR 

3. Perusahaan humanis, adalah perusahaan yang memiliki profit 
rendah, namun proporsi anggaran untuk CSR-nya relative cukup 
tinggi, perusahaan seperti ini biasa disebut perusahaan dermawan 
atau bergerak di bidang social. 

4. Perusahaan reformis, adalah perusahaan yang memiliki profit dan 
anggaran khusus CSR yang seimbang, sama besar nya. Perusahaan 
jenis ini menganggap CSR bukan lah sebagai beban atau 
kewajiban, melainkan peluang untuk lebih maju. 

2. Berdasarkan tujuan, seperti untuk promosi atau pemberdayaan masyarakat: 
1. Perusahaan pasif, adalah perusahaan yang menerapkan CSR tanpa 

memiliki tujuan yang jelas, bukan sebagai promosi ataupun sebagai 
pemberdayaan, hanya sekedar melakukan kegiatan karikatif 

2. Perusahaan impresif adalah perusahaan yang mengutamakan CSR 
sebagai alat promosi daripada sebagai pemberdayaan, dan 
perusahaan seperti ini lebih mementingkan karya nyata daripada 
tebar pesona.  

3. Perusahaan progresif, adalah perusahaan yang menerapkan CSR 
untuk promosi dan sekaligus melakukan pemberdayaan terhadap 
masyarakat, perusahaan seperti ini menganggap promosi dengan 
implementasi CSR adalah kegiatan yang bermanfaat dan 
menunjang satu sama lain bagi kemajuan perusahaan. 

4. Perusahaan Agresif. CSR lebih ditujukan untuk pemberdayaan 
ketimbang promosi. Perusahaan seperti ini lebih mementingkan 
karya nyata ketimbang tebar pesona. 

 

2.2.3. Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility atau yang biasa disebut dengan 

pertanggungjawaban sosial perusahaan adalah suatu mekanisme organisasi untuk 

secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke 

dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder, yang melebihi tanggung 

jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004). Menurut Utama (2010) 

perusahaan memiliki tanggung jawab secara sosial ketika manajemen dari 

perusahaan memiliki visi atas aktivitas operasionalnya, sehingga perusahaan tidak 

hanya mengutamakan atas laba yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka 
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waktu tertentu, tetapi juga dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan yang 

berdekatan dengan suatu masyarakat sosial, memperhatikan lingkungan yang ada 

disekitarnya. Ruang lingkup tanggung jawab sosial (CSR) antara lain: (a) Basic 

Responsibility, tanggung jawab yang muncul karena keberadaan  perusahaan. 

Contohnya kewajiban membayar pajak, mentaati hukum, memenuhi standar 

pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham (b) Organizational Responsibility, 

tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi kepentingan stakeholder, yaitu 

karyawan, konsumen, pemegang saham dan masyarakat. (c) Societal 

Responsibility, tanggung jawab yang menjelaskan tahapan ketika interaksi antara 

bisnis dan masyarakat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara 

berkesinambungan.Corporate Social Responsibility dapat digunakan sebagai alat 

marketing baru bagi perusahaan bila itu dilaksanakan berkelanjutan. Untuk 

melaksanakan CSR berarti perusahaan akan mengeluarkan sejumlah biaya. Biaya 

pada akhirnya akan menjadi beban yang mengurangi pendapatan sehingga tingkat 

profit perusahaan akan turun.Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan 

mengetahui pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility Disclosure 

(CSRD) yang diproksikan oleh CSRD Index (CSRDI) terhadap profitabilitas dan 

harga saham perusahaan. CSRD merupakan pengungkapan yang dilakukan 

perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya di bidang ekonomi, lingkungan 

dan sosial dengan melakukan berbagai macam kegiatan yang berinteraksi 

langsung dengan masyarakat sekitar, tanpa mengesampingkan kepentingan 

investor (mendapatkan profit).  Akan tetapi dengan melaksanakan CSR, citra 

perusahaan akan semakin baik sehingga loyalitas konsumen dalam waktu yang 
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lama, maka penjualan perusahaan akan semakin membaik, dan pada akhirnya 

dengan pelaksanaan CSR, diharapkan tingkat profitabilitas perusahaan juga 

meningkat (Satyo, 2005).  

Sule dan Saefullah (2008:81) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial 

sebagai konsekuensi yang logis keberadaan perusahaan di sebuah lingkungan 

mayarakat mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengambil inisiatif 

dalam hal tanggung jawab sosial. Pandangan ini tentunya bukan tanpa alasan, 

karena pada dasarnya tanggung jawab sosial akan memberikan manfaat antara 

lain:  

1. Bagi perusahaan  

Manfaat yang jelas bagi perusahaan jika perusahaan memberikan tanggung 

jawab sosial adalah munculnya citra positif dari masyarakat atas kehadiran 

perusahaan di lingkungan. Kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan 

dianggap sebagai kontribusi yang positif bagi masyarakat. Selain membantu 

perekonomian masyarakat, perusahaan juga akan dianggap bersama masyarakat 

membantu mewujudkan keadaan yang lebih baik dimasa akan datang. Akibatnya 

perusahaan justru akan memperoleh tanggapan yang positif setiap kali akan 

menawarkan sesuatu kepada masyarakat. Perusahaan tidak saja dianggap sekedar 

menawarkan produk untuk dibeli masyarakat, tetapi juga dianggap menawarkan 

sesuatu yang akan membawa perbaikan bagi masyarakat.  

2. Bagi Masyarakat  

Selain bahwa kepentingan masyarakat diperhatikan oleh perusahaan, 

masyarakat juga akan mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan 
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perusahaan dan masyarakat yang selama ini dipahami hanya sebatas hubungan 

antara produsen dan konsumen atau antara penjual dan pembeli. Akan tetapi 

masyarakat mengetahui bahwa hubungannya akan diarahkan untuk kerja sama 

yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Akan terjalinnya hubungan 

kemitraan dalam membangun masyarakat lingkungan yang baik. Tidak hanya di 

sektor perekonomian tetapi juga dalam sektor sosial, pembangunan dan lainnya.  

3. Bagi pemerintah  

CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi 

dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan 

tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara 

perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dimana ketiga dari 

aspek tersebut diharapkan dapat terbentuk dalam kehidupan masyarakat sehingga 

keberadaan sebuah perusahaan diakui ditengah-tengah masyarakat luas.  

Selain itu, pengungkapan tanggung jawab sosial ini juga terdapat dalam 

keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. kep 38/PM/1996 

peraturan No. VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan. Peraturan ini berisi mengenai 

kebebasan bagi perusahaan untuk memberikan penjelasan umum mengenai 

perusahaan, selama hal tersebut tidak menyesatkan dan bertentangan dengan 

informasi yang disajikan dalam bagian lainnya. Penjelasan umum tersebut dapat 

berisi uraian mengenai keterlibatan perusahaan dalam kegiatan pelayanan 

masyarakat, program kemasyarakatan, amal, atau bakti sosial lainnya, serta uraian 

mengenai program perusahaan dalam rangka pengembangan SDM. 
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2.2.4 Pengungkapan Corporate Social Responsibility. 

Pengungkapan (disclose) berarti penyampaian (release) informasi.Kegiatan 

CSR di atur dalam Undang – Undang No.40 Tahun 2007 pasal 66 ayat (2) tentang 

Perseroan Terbatas yang berisi kewajiban perusahaan dalam mengungkapkan dan 

melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam setiap laporan tahunan. 

Undang – undang ini didukung oleh peraturan BAPEPAM No. X.K.6 tentang 

penyampaian laporan emiten atau perusahaan publik yang ditetapkan pada 1 

Agustus 2012, dan peraturan ini juga menyebutkan bahwa pelaporan tanggung 

jawab social perusahaan merupakan salah satu syarat kewajiban laporan yang 

dimuat dalam laporan tahunan 

Masing-masing perusahaan memiliki cara-cara tersendiri dalam CSRnya. 

Hal ini dilakukan untuk membangun reputasi sebagai kepercayaan, meningkatkan 

daya saing dan pencapaian pembangunan berkelanjutan untuk memperbaiki 

masyarakat dan merangsangperekonomian.Hal ini memberikan indikasi tentang 

berapa pentingnya CSR dianggap dalam struktur perusahaan dan sebagai bagian 

dari strategi perusahaan secara keseluruhan. 

Ramanathan (1976) dalam Puspitaningrum (2004) mengemukakan empat tujuan 

dari pengungkapan sosial, yaitu: 

a. Mengidentifikasi dan mengukur kontribusi sosial perusahaan tiap periode, 
yang tidak hanya berupa internalisasi sosial cost dan social benefit, tetapi juga 
pengaruh eksternalitas tersebut terhadap kelompok sosial yang berbeda. 

b. Untuk membantu menentukan apakah strategi dan praktek perusahaan secara 
langsung mempengaruhi sumber daya dan status kekuatan dari individu, 
masyarakat, kelompok sosial, dan generasi yang konsisten dengan prioritas 
sosial di satu sisi dengan aspirasi individu di pihak lain. 

c. Untuk menyediakan secara optimal informasi-informasi yang relevan dengan 
unsur-unsur sosial dalam tujuan, kebijakan, program, kinerja, dan sumbangan 
perusahaan terhadap tujuan sosial. 
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d. Untuk meningkatkan keunggulan daya saing perusahaan dalam globalisasi 
dan/atau perdagangan bebas. 

 
Pengungkapan tanggung jawab sosial bisa dilakukan dengan cara kualitatif 

naratif, kuantitatif non-moneter, dan kuantitatif moneter. Bentuk narasi atau 

pernyataan tanpa dilengkapi angka-angka pendukung disebut dengan 

pengungkapan dengan tipe kualitatif naratif. Tipe pengungkapan kuantitatif non-

moneter dinyatakan dalam bentuk   angka-angka namun tidak dalam satuan 

uang/moneter, dan tipe kuantitatif moneter  dinyatakan dalam bentuk angka-angka 

dan dalam satuan uang/moneter (Global Reporting Initiative, 2011) 

Adapun penelitian ini menggunakan tolok ukur standart pengungkapan CSR 

yang dikemukakan oleh Global Reporting Initiative (GRI) terdapat 5 indikator 

dan masing masing terdiri dari beberapa aspek, yaitu : 

1. Indikator Kinerja Ekonomi 
2. Indikator Kinerja Lingkungan 
3. Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak 
4. Hak Asasi Manusia 
5. Masyarakat atau Sosial 
6. Tanggung Jawab Produk 

 
Sumber: (www.globalreporting.org , 2013) 

Untuk selengkapnya unsure dari komponen diatas, dapat dilihat di bagian 
lampiran. 

2.2.5 Good Corporate Governance 

Secara teoritis dan praktik good corporate governance dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh 

dewandengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya good 

corporategovernance dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk 

menanamkanmodalnya yang berdampak terhadap kinerjanya. 

http://www.globalreporting.org/
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Forum for Corporate Governance (FCGI) dalam publikasi yang pertamanya 

mempergunakan definisi Cadbury Committee, yaitu: "seperangkat peraturan yang 

mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, 

pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan 

ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau 

dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan." 

Silveira dan Barros (2006) dalam Vinola Herawati (2008: 9) meneliti pengaruh 

kualitas Corporate Governance terhadap nilai pasar atas 154 perusahaan Brazil 

yang terdaftar di bursa efek pada tahun 2002. Mereka membuat suatu governance 

index sebagai ukuran atas kualitas Corporate Governance. Temuan yang 

diperoleh menunjukkan adanya pengaruh kualitas Corporate Governance yang 

positif dan signifikan terhadap nilai pasar perusahaan.  

Ada beberapa pengertian dari pakar mengenai definisi dari GCG yang 

tertuang dalam Tunggal (2010), sebagai berikut:  

1. Good Corporate Governance merupakan upaya dalam mengarahkan dan 

mengendalikan perusahaan agar terjadi keseimbangan dan kekuatan 

kewenangan diantara para pengelola perusahaan (Cadbury, 1992). 

2. GCG adalah suatu system pengaturan hak termasuk kendali di dalam 

maupun luar manajemen secara keseluruhan. Sedangkan yang dimaksud 

hak, adalah hak yang dimiliki oleh para stakeholders (CEPS yang dalam 

Tunggal, 2010) 

3. GCG sering diartikan sebagai check and balance antara kewenangan para 

pegambil keputusan dalam perusahaan, antara manajemen, direktur, 
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stakeholders, karyawan dan stakeholders yang lain (OECD yang dalam 

Media Akuntansi, 2000) 

Kinerja perusahaan ditentukan sejauh mana keseriusannya dalam 

menerapkan Good Corporate Governance(Diah ;2008). Perusahaan yang terdaftar 

dalam skor pemeringkatan corporate governance yang dilakukan olehIndonesian 

Institute for Corporate Governance(IICG) telah menerapkan Good Corporate 

Governancedengan baik dan secara langsung menaikkan nilai sahamnya. Semakin 

tinggi penerapan Corporate Governanceyang diukur dengan Corporate 

Governance Index Perceptionsemakin tinggi pula tingkat ketaatan perusahaan dan 

menghasilkan kinerja perusahaan yang baik. 

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) tahun 2001 

mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai seperangkat peraturan yang 

mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak 

kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal 

maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka 

atau dengan kata lain system yang mengendalikan perusahaan, dengan tujuan 

menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Sedangkan 

menurut The Organization for Economic Corporation and Development (OECD), 

corporate governance adalah system yang dipergunakan untuk mengarahkan dan 

mengendalikan kegiatan perusahaan, mengatur pembagian tugas, hak, dan 

kewajiban mereka para pemegang saham, dewan pengurus, para manager, dan 

yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan. 
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2.2.5.1.Prinsip Good Corporate Governance 

Komite nasional kebijakan governance yang disingkat KNKGadalah 

komite yang menciptakan prinsip prinsip bagi usaha dalam menerapkan GCG, dan 

berikut ini adalah lima asas yang tercantum di pedoman umum GCG (KNKG 

2006): 

1. Transparency (Transparansi) 

Obyektivitas didalam bisnis harus tetap terjaga, salah satu caranya 

adalah dengan menyediakan informasi yang material dan relevan sehingga 

mudah untuk diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Keterbukaan 

dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan 

dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. 

2. Accountability (Akuntabilitas) 

Perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan haruslah dikelola secara baik dan 

benar, terukur dan sesuai dengan tujuan kepentingan perusahaan, namun tetap 

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lain. Definisi akuntabilitas secara singkat adalah tentang kejelasan fungsi, 

struktur, system, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga 

pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 

3. Responsibility (Bertanggung jawab) 

Perusahaan harus bertanggungjawab dalam memenuhi peraturan 

perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap 

masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha 
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dalam jangka waktu panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai good 

corporate citizen 

4. Independency (Independensi) 

Untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola 

secara independen sehingga masing masing organ perusahaan tidak saling 

mendominasi dan tidak dapat diintervensi ole pihak lain. 

5. Fairness(Kesetaraan) 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus secara serius 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan 

2.2.5.2.Mekanisme Corporate Governance 

Mekanisme merupakan proses kerja suatu aktivitas yang tersistem untuk 

memenuhi suatu tujuan dari aktivitas tersebut. Mekanisme corporate governance 

merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak 

yang mengambil keputusan, baik dengan yang melakukan control terhadap 

keputusan tersebut. Mekanisme corporate governance dalam sebuah organisasi 

(Walsd dan Seward, 1990 dalam Arifin, 2005). Menurut Lins dan Warnock (2004) 

dalam Fama (2007) secara umum mekanisme yang dapat mengendalikan perilaku 

atau sering disebut mekanisme Corporate Governance yang kemudian dapat 

diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu mekanisme internal dan 

mekanisme eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan 

perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan 
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komisaris dan pertemuan dengan board of director. Mekanisme eksternal adalah 

cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, 

seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian pasar. 

2.2.5.3.Tujuan dan Maksud Pedoman GCG 

Pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia yang sering 

disebut pedoman GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan 

Governance(KNKG) pada tahun 2006, adalah suatu acuan yang diperuntukkan 

perusahaan dalam menerapkan GCG sebagai berikut: 

1. Untuk tercapainya kelanjutan hidup perusahaan melalui pengelolaan yang 
berdasar pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 
independensi, kewajaran dan kesetaraan. Selain itu, korporasi juga dapat 
menggunakan pedoman-pedoman KNKG sebagai rujukan dalam 
menyusun sistem, struktur dan pedoman tata kelola perusahaannya serta 
peraturan internal perusahaan lainnya. 

2. Mendorong adanya pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing – 
masing organ yang ada di dalam suatu perusahaan, yaitu Dewan 
Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham 

3. Memotivasi para pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan 
anggota Direksi dalam membuat keputusan yang dilandasi oleh nilai 
moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang – undangan. 
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
(UUPT) merupakan produk hukum utama bagi perusahaan berbentuk 
perseroan terbatas (PT), termasuk perusahaan yang merupakan Emiten 
atau Perusahaan Publik di pasar modal. 

4. Mendorong timbulnya kesadaran dalam tanggung jawab social 
perusahaan terhadap masyarakat dan turut menjaga kelestarian 
lingkungan hidup terutama yang terdapat disekitar perusahaan. Kini, 
Dewan Komisaris dan Direksi dituntut untuk lebih akuntabel dalam 
melaksanakan fiduciary duties. Kewajiban untuk mengimplementasikan 
praktik tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) 
dan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social 
Responsibility/CSR) juga mulai diterapkan dalam UUPT 2007. 

5. Mengoptimalkan nilai nilai yang ada pada perusahaan bagi pemegang 
saham namun dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan 
lainnya.Hak-hak pemegang saham untuk berperan dan berpartisipasi 
dalam pengambilan keputusan penting dalam perusahaan harus didorong 
dan difasilitasi oleh perusahaan, misalnya dengan memberi waktu dan 
informasi yang memadai untuk mempelajari agenda RUPS. 
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6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun 
internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat 
mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang 
berkesinambungan. Lebih jauh, fokus penilaian lembaga internasional 
pada umumnya adalah terhadap perusahaan yang informasinya dapat 
diakses secara terbuka.Diharapkan apabila tata kelola Emiten dan 
Perusahaan Publik sudah baik, maka hal tersebut dapat memacu 
perusahaan Indonesia lainnya untuk memperbaiki tata kelolanya. 

Dalam penelitian ini, Good Corporate Governance di proksi kan dengan 

Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional. 

2.2.6.  Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajemen adalah proporsi pemegang saham dari pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan 

yaitu, direktur dan komisaris (Diyah dan Erman, 2009). Kepemilikan manajemen 

dalam sebuah perusahaan tentunya akan menimbulkan dugaan yang menarik 

bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajemen yang 

meningkat. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat 

menyelaraskan potensi perbedaan antara pemegang saham luar dengan 

manajemen, sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila 

seorang manajer adalah seorang pemilik juga (Jensen dan Meckling, 1976 dalam 

Tendi, 2008) 

Adanya kepemilikan manajemen dalam perusahaan akan menimbulkan 

dugaan bahwa telah memberikan nilai tambah bagi perusahaan tersebut. Menurut 

Tendi (2008), perbedaan kepentingan manajemen dan pemegang saham 

mengakibatkan manajemen berperilaku curang, tidak etis, sehingga akan 

merugikan para pemegang saham, oleh karena itu diperlukan adanya suatu 

mekanisme pengendalian yang mensejajarkan perbedaan kepentingan antara 
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manajemen dengan para pemegang saham. Besarnya kepemilikan saham oleh 

manajer dapat mempengaruhi praktik manajemen laba, karena dengan adanya 

kepemilikan saham oleh manajer menempatkan manajer sebagai pemilik 

perusahaan yang menginginkan return yang lebih besar tentunya, yaitu dengan 

peningkatan laba.  

Proporsi kepemilikan saham yang dikontrol oleh manajer dapat 

mempengaruhi kebijakan pemegang saham, sehingga akan memperoleh manfaat 

langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung berbagai kerugian 

sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Pernyataan tersebut 

menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh manajemen 

pada perusahaan, maka manajemen akan cenderunglebih giat untuk memenuhi 

kepentingan pemegang saham (diri sendiri).Tendi (2008) mengungkapkan 

pengukuran kepemilikan manajerial menggunakan rumus: 

�� =
Saham	manajerial

total	jumlah	saham	beredar
x100% 

2.2.7. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikansaham perusahaan oleh 

institusi keuangan, sepertiperusahaan asuransi, bank, dana pension, dan 

assetmanagement. Tingkat kepemilikan institusional yangtinggi akan 

menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional 

sehinggadapat menghalangi perilaku opportunistic manajer (Retno dan Priantinah, 

2012). Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan 

pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat 

 mengurangi tindakan manajer dalam melakukan manajemen laba. Hal tersebut 
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dikarenakan investor institusional merupakan investor yang bepengalaman dan 

memiliki informasi yang memadai tentang perusahaan sehingga manipulasi laba 

yang disebabkan oleh adanya asimetri informasi dapat dikurangi. Selain itu 

biasanya investor institusional lebih mementingkan kinerja perusahaan jangka 

panjang sehingga manajer tidak akan mempunyai insentif untuk mengatur laba 

sekarang. Veronica dan Siddharta (2005), dan Bambang dan Ujiyantho (2007), 

menemukan bahwa kepemilikan isntitusional tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Akibatnya manajer merasa terikat untuk memenuhi target laba 

dari para investor, sehingga mereka akan tetap cenderung terlibat dalam tindakan 

manipulasi laba. Manajer terpaksa untuk melakukan tindakan yang dapat 

meningkatkan laba jangka pendek, misalnya dengan melakukan manipulasi laba. 

Namun beberapa penelitian yang lain menunjukkan bahwa kepemilikan 

institusional memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tindakan manajemen 

laba. Penelitian - penelitian tersebut telah dilakukan oleh Cornett (2006) dalam 

Bambang dan Ujiyantho (2007), yang menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional yang besar mempunyai kesempatan, pengetahuan dan kemampuan 

untuk memonitor serta mempengaruhi manajer dalam membuat keputusan. 

Kepemilikan institusional jangkapanjang, yang cenderungmengendalikan 

blockholder,mempunyai pengaruh positif terhadap CorporateSocial Responsibility 

perusahaan (Neubaum andZahra, 2006).  

Pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat 

menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan 

manajemen dengan pemegang saham. Hal ini disebabkan karena jika tingkat 
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kepemilikan manajeral tinggi, dapat berdampak buruk terhadap perusahaan karena 

menimbulkan masalah pertahanan, yang berarti jika kepemilikan manajerial 

tinggi, para manajer memiliki memiliki posisi yang kuat untuk melakukan suatu 

kontrol terhadap perusahaan dan pihak pemegang saham eksternal akan 

mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan para manajer tersebut. 

Berikut adalah kelebihan daripada kepemilikan institusional: 

1. Memiliki professionalism dalam menganalisis informasi sehingga dapat 

menguji keandalan dari suatu informasi. 

2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat 

atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan 

Pemilahan CSR menjadi komponen-komponen penyusunnya menunjukkan 

bahwa pola investasi institusional juga terkait dengan bentuk yang mengambil 

CSR. Investigasi terhadap dampak investasi pada pemilihan saham menunjukkan 

bahwa investor institusional jangka panjang memilih khususnya melalui 

pengecualian, menolak perusahaan-perusahaan yang memiliki CSR terburuk. 

Tendi Haruman (2008) mengungkapkan pengukuran kepemilikan institusional 

menggunakan rumus: 

�� =
saham	isntitusi

total	jumlah	saham	beredar
x100% 

 

 

2.2.8. Harga Saham 

Harga saham adalah nilai bukti penyertaan modal pada perseroan terbatas 

yang telah listed di bursa efek, dimana saham tersebut telah beredar (outstanding 
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securities). Harga saham dapat juga didefenisikan sebagai harga yang dibentuk 

dari interaksi antara para penjual dan pembeli saham yang dilatarbelakangi oleh 

harapan mereka terhadap keuntungan perusahaan. Harga saham penutupan 

(closing price) yaitu harga yang diminta oleh penjual atau harga perdagangan 

terakhir untuk suatu periode.Menurut Husnan (2005:29), “saham merupakan 

secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal (yaitu pihak yang memiliki kertas 

tersebut) untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang 

menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan 

pemodal tersebut menjalankan haknya”. Saham merupakan salah satu dari 

beberapa alternatif yang dapat dipilih untuk berinvestasi.  

Pada sisi yang lain, harga saham adalah realisasi harga saham penutupan 

tahunan, harga saham ini dipandang layak untuk mewakili pencerminan kinerja 

perusahaan dalam satu periode laporan tahunan. Harga saham adalah nilai saham 

yang terjadi akibat diperjualbelikannya saham tersebut. Adapun penentuan harga 

jual saham yang diperdagangkan di pasar perdana ditentukan oleh emiten (issuing 

firm) dan penjamin emisi (underwriter). Jadi harga saham merupakan kesepakatan 

kedua belah pihak (harga yang terbentuk merupakan (negotiated price). Selain 

metode tersebut, terdapat cara lain untuk menentukan harga saham di pasar 

perdana, yaitu melalui competitive bidding. Dalam hal ini penerbit saham akan 

memilih underwriter yang menawarkan harga tertinggi atau membebankan biaya 

terendah, cateris paribus.  
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2.2.9.Profitabilitas 

Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para 

investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan peurusahaan untuk 

menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya 

guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan 

menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu 

sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan 

badan usaha tersebut. Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen 

berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi. 

Dalam prakteknya, menurut Kasmir (2008 : 199) jenis-jenis rasio profitabilitas 

yangdapat digunakan adalah : 

1. Profit Margin on Sales. Profit margin on sales atau ratio profit margin atau 

margin laba atas penjualan merupakansalah satu rasio yang digunakan 

untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuranrasio ini 

adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan 

bersih. Rasioini dikenal juga dengan nama profit margin.Terdapat dua 

rumusan untuk mencari profit margin, yaitu sebagai berikut: 

Untuk margin laba kotor dengan rumus: 
 

������������ =
Penjualan	bersih − HPP

Sales
 

 
 
 
 

Untuk margin laba bersih dengan rumus : 
 

��� =
Earning	After	Interest	and	Tax	(EAIT)

Sales
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2. Return on Assets(ROA). Rasio ini adalah rasio keuntungan bersih setelah 

pajak terhadap jumlah asset secarakeseluruhan. Rasio ini merupakan suatu 

ukuran untuk menilaiseberapa besar tingkatpengembalian (%) dari asset 

yang dimiliki. Apabila rasio ini tinggi berarti menujukkan adanyaefisiensi 

yang dilakukan oleh pihak manejemen. 

Ukuran yang sering digunakan untuk menghitung Return on Assets (ROA) 

adalah  

��� =
Laba	Setelah	Pajak	x	100

Total	Asset
 

 
Kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan 

keuntungandengan jumlahkeseluruhan aktiva yang tersedia di dalam 

perusahaan,semakin tinggi rasio berarti semakintinggi likuiditas 

3. Return on Equity (ROE). Hasil pengembalian ekuitas atau return on equity 

atau rentabilitas modal sendirimerupakan rasio untuk mengukur lalu bersih 

sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio inimenunjukkan efisiensi 

penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semaki baik. 

Artinyaposisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. 

Rumus untuk mencari Return on Equity (ROE) dapat digunakan sebagai 

berikut: 

��� =
EAIT

Ekuitas
 

4. Earning per Share of Common Stock (EPS). Rasio laba per lembar saham 

atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untukmengukur 

keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang 

saham. Rasioyang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk 
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memuaskan pemegang saham, sebaliknyadengan rasio yang tinggi, 

kesejahteraan pemegang saham meningkat.Rumus untuk mencari laba per 

lembar saham biasa adalah sebagai berikut: 

��� =
Laba	saham	Biasa

Saham	Biasa	yang	Beredar
 

 
 
 

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar 

perusahaan, yaitu; 

1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam 

satu periode tertentu; 

2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang; 

3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu; 

4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri; 

5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan 

baik modal pinjaman maupun modal sendiri; 

6) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal sendiri; 

7) Dan tujuan lainnya. 

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk mengetahui besarnya tingkat 

laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode; 

1) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang; 

2) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu; 
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3) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri; 

4) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan 

baik modal pinjaman maupun modal sendiri 

5) Manfaat lainnya. 

2.2.10. Pengaruh CSR terhadap Harga Saham Perusahaan 

Pertanggungjawaban social perusahaan diungkapkan antara lain di daam 

laporan yang disebut Sustainability Reporting (pelaporan secara berkelanjutan). 

CSR dapat menjadi berkelanjutan apabila program yang dibuat oleh suatu 

perusahaan benar – benar merupakan komimen bersama dari segenap unsur yang 

ada di dalam perusahaan itu sendiri.  

Penelitian yang dilakukan Samsinar Anwar (2010), mengungkapkan bahwa 

pengungkapan CSR memberikan pengaruh positif terhdapa harga saham di pasar 

modal. Pelaksanaan CSR akan meningkatkan nilai perusahaan dilihat dari harga 

saham dan laba perusahaan (earning) sebagai akibat dari para investor yang 

menanamkan saham di perusahaan. Pengungkapan CSR dalam laporan keuangan 

memperkuat citra perusahaan dan menjadi salah satu pertimbangan yang 

diperhatikan investor memilih tempat untuk menanamkan investasi, karena para 

investor beranggapan bahwa perusahaan tersebut memiliki tata kelola yang 

baik.Menurut penelitian Almilia dan Wijayanto (2007), perusahaan yang memiliki 

kinerja lingkungan yang bagus akan direspon positif oleh para investor melalui 

fluktuasi harga saham yang semakin naik dari periode ke periode dan sebaliknya 

jika perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang buruk maka akan muncul 

keraguan dari para investor terhadap perusahaan tersebut dan direspon negatif 
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dengan fluktuasi harga saham perusahaan di pasar yang semakin menurun dari 

tahun ke tahun 

2.2.11. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Harga Saham 

Perusahaan 

Secara teoritis, praktik Good Corporate Governance dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan 

dengan keputusan yang menguntungkan sendiri dan umumnya Good Corporate 

Governance dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan 

modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya. (Diah, 2008). Dengan adanya 

kepemilikan sahan oleh manajer akan memotivasi mereka untuk menciptakan 

kinerja optimal.  

Manajer yang sekaligus pemegang saham akan meningkatkan nilai 

perusahaan karena dengan meningkatkan nilai perusahaan, maka nilai 

kekayaannya sebagai pemegang saham akan ikut serta meningkat. Kepemilikan 

manajerial dalam perusahaan selalu dipandang dapat menyelaraskan potensi 

konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen (Jansen & 

Meckling, 1976 dalam Isnanta, 2008). Dengan meningkatkan kepemilikan saham 

oleh manager, diharapkan manager akan bertindak sesuai dengan keinginan para 

principal, karena manajer akan termotivasi untuk meningkatka kinerja 

perusahaan. 

Siallagan dan Machfoedz (2006) menemukan bahwa tidak ada hubungan 

antarakepemilikan manajerial dengan harga saham, karena pihak manajemen 

merasa puas dengan tingkat kepemilikan yang sudah dimiliki, dan tidak 
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mengambil resiko untuk mempertaruhkan nilai kepemilikan tersebut. Sedangkan 

penelitian yangdilakukan oleh Solihan dan Taswon (dalam Permanasari, 2010) 

menemukanhubungan yang signifikan dan positif antara kepemilikan manajemen 

dan harga saham. 

2.2.12. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Harga Saham 

Perusahaan 

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor 

manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong 

peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan 

menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan 

institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup 

besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan 

menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional 

sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic manajer. Menurut Shleifer and 

Vishny (dalam Barnae dan Rubin, 2005) bahwa institutional shareholders, dengan 

kepemilikan saham yang besar, memiliki insentif untuk memantau pengambilan 

keputusan perusahaan. 

Harga saham merupakan harga yang terjadi di pasar bursa pada saat 

tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai saham ditentukan oleh 

permintaan danpenawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Menurut 

Sawidji (2005), nilai saham adalah nilai penyertaan atau kepemilikan seseorang 

dalam suatu perusahaan. Sedangkan harga saham adalah harga jual dari investor 

yangsatu dengan yang lain, harga pasar terjadi setelah saham tersebut dicatatkan 
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ke bursa efek di pasar sekunder. Saiying Deng et al, (2012) menyimpulkan bahwa 

kepemilikan institusional yang tinggi dalam suatu perusahaan dapat digunakan 

untuk mengurangi masalah keagenan internal perusahaan. Investor institusi, 

sebagai pengelola uang profesional (yaitu, perusahaan reksa dana, dana pensiun, 

perbankan, dan perusahaan asuransi), memiliki insentif untuk berperan aktif 

dalam memantau manajemen perusahaan karena mereka telah-berhubungan 

dengan investor, ritel.  

Investor di Bursa Efek Indonesia memperhatikanjumlah kepemilikan 

institusional dalam menilai suatu perusahaanyang berartikepemilikan intitusional 

berpengaruh terhadap kinerja dan harga saham (Wening, 2009). Di lain sisi 

Demsetz dan Villalonga (dalam Tarjo, 2008) menemukanbahwa tidak ada 

hubungan kepemilikan institusional dengan harga saham, karena dengan tingginya 

kepemilikan institusional perusahaan, investor tetap tidak menjadikan 

kepemilikan institusional sebagai tolak ukur investasi. 

2.2.13. Pengaruh CSR terhadap Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan 

manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba 

yang dihasilkan. Secara garisbesar, laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari 

penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan (Ardi Murdoko & Lana, 

2007).Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan 

dengan análisis profitabilitas ini, misalnya bagi pemegang saham akan melihat 

keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen. 
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Nurkhin (2010) mengungkapkan bahwa profitabilitas terbukti berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan terhadap tanggung jawab 

sosial perusahaan. Penelitian Hossain dkk. (2006) menunjukkan hasil yang sama 

yaitu profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap tanggung jawab 

sosial perusahaan. 

2.2.14. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Profitabilitas 

Prinsip - prinsip dasar dari GCG pada dasarnya adalah memiliki tujuan 

untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan, yang dimana 

salah satu diantaranya adalah profitabilitas perusahaan. Untuk tetap dapat 

bertahan hidup, perusahaan harus berada dalam kondisi yang menguntungkan 

(Riandi dan Siregar, 2011). 

Pengujian empiris pengaruh GCG terhadap kinerja perusahaan terdapat pada 

penelitian Huang (2010), Isnanta (2008) dan Sayidah (2008). Selanjutnya 

pengujian empiris pengaruh GCG terhadap ROA terdapat hubungan positif yaitu 

pada penelitian Huang (2010) dan Isnanta (2008) karena dengan diterapkannya 

GCG, ternyata meningkatkan profitabilitas dari perusahaan. Disisi lain penelitian 

Sayidah (2007), menunjukkan tidak ada pengaruh antara GCG dan ROA.Hasil 

penelitian ini sesuai dengan Rustendi dan Jimmy (2008) dan Permanasari (2010) 

yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kepemilikan 

saham oleh jajaranmanajerial dalam perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaankarena masih rendahnya proporsi kepemilikan manajerial 

dalam perusahaan diIndonesia (Permanasari, 2010). 
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2.2.15. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Profitabilitas 

Kepemilikan institusional adalah salah satu dari proksi yang digunakan 

dalam pengukuran GCG. Brodoastuti (2009) mengatakan bahwa semakin besar 

kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktivanya. Para 

investor institusional mempunyai kesempatan, sumber daya dan kemampuan 

untuk melakukan pengawasan, menertibkan dan mempengaruhi para manajer 

perusahaan dalam hal tindakan oportunistik manajemen (Chung et al. dalam 

Wahyu, 2011). Investor institusional dengan kepemilikan saham dalam jumlah 

besar akan mempunyai dorongan yang cukup kuat untuk mengumpulkan 

informasi, mengawasi tindakan-tindakan manajemen dan mendorong kinerja yang 

lebih baik. Bilamana investor institusional mempunyai kepemilikan saham dalam 

jumlah yang relatif rendah, maka para investor institusional hanya memiliki 

sedikit dorongan untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan oportunistik 

manajer. Oleh karena itu, keberadaan investor institusi ini dipandang mampu 

menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan.  

Emanuele Bajoet al. (2013) menyatakan bahwa kepemilikan 

institusionalperusahaan, berpengaruh negatif dengan nilai perusahaan pada tingkat 

kepemilikan yangrendah oleh institusi sepertiinstitusi keuangan,perusahaan 

asuransi, bank, dana pension, dan assetmanagement.. Sedangkan menurut Wening 

(2009) Semakin besar kepemilikan olehinstitusi keuangan maka semakin besar 

pula kekuatan suara dan dorongan untukmengoptimalkan nilai 

perusahaan.Menurut Xu danWang, et al. dan Bjuggren et al., (dalam Tarjo, 

2008)bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara positif terhadap 
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nilaiperusahaan dan kinerja perusahaan. Hal ini berarti menunjukkan 

bahwakepemilikan institusional menjadi mekanisme yang handal sehingga 

mampumemotivasi manajer dalammeningkatkan kinerjanya yang pada akhirnya 

dapatmeningkatkan nilai perusahaan. 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan telaah pustaka, 

maka variable yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui 

kerangka pemikiran berikut: 

 

  
 
 

 
 
  
 
 
 
2.4. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, maka dalam penelitian ini 

penulis ingin menguji kebenaran dari beberapa hipotesis yang ada, yaitu: 

H1 :Corporate Social Responsibilityberpengaruh terhadap Harga Saham 

H2 :Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Harga Saham 

H3 :Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Harga Saham 

H4 :Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap Profitabilitas 

H5 :Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Profitabilitas 

H6 :Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Profitabilitas 

Corporate Social 
Responsibility (X1) 

Kepemilikan 
Manajerial(X2) 

Kepemilikan 
Institusional(X3) 

Harga Saham 
(Y1) 

Profitabilitas 
(Y2) 
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