
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan perusahaan di era saat ini, dimana begitu banyak perusahaan 

yang muncul dan berkembang di Indonesia, hal ini mampu mendongkrak 

perekonomian Indonesia dalam mencapai kestabilan. Dalam persaingannya 

perusahan-perusahaan berusaha untuk menempatkan dirinya dalam posisi yang 

stabil dan siap bersaing sehingga dapat bertahan dan berkembang. 

Tujuan jangka panjang perusahaan untuk dapat bertahan dan berkembang 

yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kemakmuran 

pemilik atau pemegang saham. Menurut Wiagustini (2013), nilai perusahaan 

adalah suatu keadaan yang telah dicapai perusahaan yang menggambarkan 

persepsi investor terhadap kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan 

melalui serangkaian proses pelaksanaan fungsi manajemen dari saat perusahaan 

didirikan hingga sekarang. Nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan prestasi 

kinerja yang baik sehingga dapat memenuhi keinginan para pemiliknya. Semakin 

tinggi nilai perusahaan, semakin besar kemakmuran yang akan diterima oleh para 

pemilik perusahaan melalui pembagian deviden, sehingga para pemegang saham 

akan yakin untuk menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut. 

Kusumajaya (2011) menyatakan bahwa nilai perusahaan adalah harga 

yang siap dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual yang
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dikaitkan dengan harga saham. Semakin tinggi harga saham suatu perusahaan di 

pasar modal, maka menunjukkan semakin tingginya kekayaan pemilik perusahaan 

yang tercemin dari semakin tingginya nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang 

tinggi menggambarkan kinerja perusahaan dalam keadaan baik sehingga dapat 

meyakinkan investor mengenai prospek perusahaan di masa mendatang. 

Nilai perusahaan dapat diukur dari beberapa aspek yaitu dengan 

menggunakan Price Book Value (PBV), Tobin’s Q dan juga harga pasar saham 

perusahaan. Indikator yang digunakan untuk mengukur perusahaan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan rasio Tobin’s Q. Rasio ini merupakan 

perbandingan antara nilai pasar ditambah total hutang terhadap total asset. Jika 

nilai Tobin’s Q suatu perusahaan tinggi, maka akan membuat investor untung 

menanamkan modal pada perusahaan tersebut karena prospek perusahaan di masa 

mendatang menjadi lebih baik. Menurut Johan (2012), terdapat beberapa hal yang 

dapat mempengaruhi nilai dari suatu perusahaan, salah satu diantaranya adalah 

aspek keuangan yaitu profitabilitas. 

Menurut Sastrawan (2016), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

dalam mengelola sumber daya perusahaan untuk menghasilkan laba bagi investor. 

Profitabilitas dianggap penting karena profitabilitas sebagai indikator dalam 

mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan sehingga dapat dijadikan acuan 

untuk menilai perusahaan. Perspektif teori sinyal menekankan bahwa perusahaan 

dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan memberikan sinyal kepada investor 

melalui pelaporan informasi terkait kinerja perusahaan sehingga dapat 

memberikan gambaran akan prospek usaha di masa datang.  Semakin tinggi angka 
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profitabilitas yang tercantum pada laporan keuangan, maka semakin baik kinerja 

keuangan perusahaan, maka akan mencerminkan kekayaan investor yang semakin 

besar dan prospek perusahaan akan lebih menjanjikan. Pertumbuhan prospek 

tersebut oleh investor akan memberi sinyal positif sehingga dapat meningkatkan 

nilai perusahaan di mata investor yang tercemin dari meningkatnya harga saham 

perusahaan. 

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio 

Return On Asset (ROA). Menurut Ayu dan Suarjaya (2017) Rasio ROA adalah 

rasio untuk mengukur tingkat efisiensi kegiatan operasional perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih dari penggunaan aset perusahaan. Semakin tinggi nilai 

ROA maka semakin efisien dan efektif penggunaan aset perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih yang lebih besar sehingga posisi perusahaan akan dinilai 

semakin baik. Pertumbuhan ROA akan memberikan sinyal positif kepada pasar 

bahwa perusahaan dapat menjamin kesejahteraan investor melalui tingkat return 

investasi yang tinggi. Pertumbuhan ROA juga dapat meyakinkan bahwa 

perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Investor akan termotivasi 

untuk meningkatkan transaksi permintaan saham sehingga akan berdampak pada 

kenaikan harga saham dan meningkatkan nilai perusahaan. 

Profitabilitas (ROA) secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Martini 

(2014), Garmayuni (2015), Johan (2012), serta Dewi dan Wirajaya (2013). Hasil 

penelitian tersebut menemukan bahwa semakin tinggi nilai ROA, maka nilai 

perusahaan juga akan semakin tinggi. Hasil kontradiktif ditunjukkan dalam 
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penelitian yang dilakukan oleh Susilowati (2011) dan Herawati (2012) 

menemukan bahwa variabel ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan yang artinya semakin tinggi nilai ROA tidak akan 

mempengaruhi naik atau turunnya nilai perusahaan. Kondisi tersebut disebabkan 

peningkatan profitabilitas atau kinerja keuangan saja tidak cukup untuk 

mempengaruhi persepsi pasar terhadap nilai perusahaan sehingga disinyalir ada 

aspek lain yang turut mempengaruhi. 

Beberapa tahun terakhir banyak perusahaan semakin menyadari 

pentingnya menerapkan program sosial, karena hal tersebut merupakan aspek lain 

yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu salah satunya dalam bentuk 

pengungkapan  tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social 

Responsibility). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan 

bentuk pemahaman perusahaan akan pentingnya tanggung jawab dalam 

meminimalisir efek negatif yang timbul dari segala kebijakan dan aktivitas 

operasional perusahaan. Menurut Ayu dan Suarjaya (2017),  konsep CSR adalah 

konsep yang berfokus pada pemenuhan kesejahteraan triple bottom line dengan 

tidak hanya berorientasi pada profit bagi shareholder semata (single bottom line), 

tetapi juga berfokus pada membangun hubungan sosial terhadap stakeholder dan 

kelestarian lingkungan alam sekitar yang diharapkan dapat mendukung 

peningkatan kinerja dan nilai perusahaan. CSR dijadikan indikator penting untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan eksistensi dan 

keberlangsungan perusahaan. 
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Pengungkapan CSR secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan, dimana hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Agustina (2013) dan Pradnyana dan Putra (2018) yang menjelaskan bahwa 

semakin luas pengungkapan CSR maka semakin tinggi nilai perusahaan. Hasil 

bertentangan ditunjukkan dalam penelitian Kurniasari dan Warastuti (2015), 

Mulyadi dan Yunita (2012), serta Tija dan Setiawati (2012) yang menemukan 

bahwa pengungkapam CSR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

Menurut Ratna (2016), tingkat pengungkapan CSR yang dilaksanakan 

oleh setiap perusahaan masih beragam, hal ini disebabkan oleh faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan CSR itu sendiri, salah satunya adalah profitabilitas. 

Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin luas pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan kepada stakeholder (Rani, 2013). Iqbal dkk 

(2012) menyatakan bahwa berdasarkan perspektif teori stakeholder, dimana 

perusahaan dengan profitabilitas tinggi mencerminkan prestasi kinerja yang baik 

dan sumber daya yang dimiliki perusahaan semakin besar sehingga berdampak 

pada meningkatnya harapan stakeholder akan kewajiban perusahaan terhadap 

pengungkapan informasi terkait kegiatan CSR. Pengungkapan CSR dalam laporan 

tahunan menunjukkan keberpihakan perusahaan terhadap kepentingan 

stakeholder, dimana pada nantinya akan menghasilkan keuntungan yang lebih 

besar bagi perusahaan di kemudian hari.  

Profitabilitas secara signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

CSR, hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal dkk (2012) 
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dan Rani (2013). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi 

profitabilitas maka pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan akan semakin 

banyak. Calon investor dalam pengambilan keputusan berinvestsi akan 

mempertimbangkan kinerja dan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan 

disamping tingkat profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan. Sehingga pada 

akhirnya hal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Pradnyana dan Putra (2018) menemukan 

bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Adanya pengungkapan CSR yang tinggi membuat investor lebih percaya bahwa 

kinerja perusahaan dalam kondisi yang baik, sehingga CSR menjadi nilai lebih 

bagi investor. Dengan kata lain CSR memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan. Adanya hasil yang berbeda didapatkan oleh penelitian 

sebelumnya terkait pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan dan peran 

moderasi CSR dalam pengaruh profitabilitas dan nilai perusahaan. Penilitian 

tertarik untuk meneliti kembali. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya 

maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap nilai 

perusahaan yang terdaftar di BEI? 

2. Apakah pengungkapan CSR berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

nilai perusahaan yang terdaftar di BEI? 
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3. Apakah pengungkapan CSR memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan yang terdaftar di BEI? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini maka peneliti memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan  

yang terdaftar di BEI.  

2. Untuk  menganalisis pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan yang 

terdaftar di BEI. 

3. Untuk menganalisis kemampuan pengungkapan CSR dalam memperkuat 

pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di BEI. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari penelitian ini akan memberikan berbagai manfaat baik secara 

empiris, teoritis, maupun kebijakan diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

a. Merupakan sarana belajar untuk menganalisis kondisi nyata, sehingga 

akan lebih meningkatkan pemahaman dari teori-teori diperkuliahan yang 

terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. 

b. Dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan dibidang keuangan, 

khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. 

2. Bagi perusahaan 
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a. Mempunyai gambaran yang jelas mengenai pengaruh profitabilitas dengan 

pengngkapan CSR terhadap nilai perusahaan. 

b. Memberikan masukan mengenai kebijakan yang akan diambil perusahaan 

sebagai bahan pertimbangan dalam membuat perencanaan keuangan 

dimasa yang akan datang. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Menambah perbendaharaan dari hasil penelitian yang dapat digunakan 

sebagai referensi bagi peneliti lain yang terkait dengan faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan. 

 Penelitian ini disajikan dalam tiga bab, dimana ketiga bab tersebut saling 

berkaitan satu dengan yang lainnya, bab tersebut terdiri dari: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pembahasan secara garis besar mengenai latar 

belakang yang melandasi pemikiran atas penelitian, apa saja 

masalah yang dapat dirumuskan, tujuan dari penelitian, manfaat 

yang ingin dicapai dan sistematika yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan mengenai penelitian terdahulu yang 

sejenis yang pernah dilakukan secara teori-teori yang 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 
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berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, kerangka 

pemikiran serta hipotesis dari penelitian ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini meliputi rancangan penelitian, batasan penelitian, 

identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data 

dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data. 

BAB IV :GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS 

DATA 

Bab ini mengemukakan tentang gambaran subyek penelitian serta 

analisis data yang terdiri dari analisis deskriptif, pengujian 

hipotesis, dan pembahasan dari hasil penelitian yang sudah 

dilakukan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini mengemukakan tentang kesimpulan, keterbatasan serta 

saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 

 

 

 


