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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang memiliki 

topik yang sama yaitu pengaruh corporate social responsibility,leverage, dan 

ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. 

1. I Nyoman Agus Suwardhika dan I Ketut Mustanda (2017) 

Penelitian ini mengambil topik tentang pengaruh leverage,ukuran 

perusahaan,pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan property. Penelitian memiliki tujuan untuk menjelaskan 

signifikansi pengaruh leverage,ukuran perusahaan,pertumbuhan perusahaan dan 

profitabilitas secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti 

yang terdaftar di BEI. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan 

adalah leverage, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas. 

Variabel dependennya adalah nilai perusahaan. Penelitian ini mengambil sampel 

41 perusahaan selama periode penelitian yaitu tahun 2013-2015. Penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling dengan sumber data yang digunakan 

adalah data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier 

berganda. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa leverage, 

pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

diantaranya : 

1. Variabel independen yang diuji adalah leverage dan ukuran perusahaan. 

2. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan teknik analisis regresi linier 

berganda. 

3. Metode pengumpulan data terdahulu dan saat ini menggunakan purposive 

sampling dan sumber data sekunder. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

diantaranya: 

1. Dari empat variabel independen terdahulu, terdapat dua variabel yang tidak 

digunakan pada penelitian saat ini yaitu pertumbuhan perusahaan dan 

profitabilitas. 

2. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan sampel 

perusahaan properti yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan sampel perusahaan pertanian yang terdaftar di BEI. 

3. Rentang waktu penelitian terdahulu dari tahun 2013-2015, sedangkan 

penelitian saat ini tahun 2013-2017. 

2. Yustisia Puspitaningrum (2017) 

Penelitian ini mengambil topik tentang pengaruh corporate social 

responsibility dan kepemilikkan manajerial terhadap nilai perusahaan dengan 

profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating. Tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui CSR, kepemilikkan manajerial terhadap 

nilai perusahaan, juga untuk mengetahui pengaruh CSR,kepemilikkan manajerial 
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terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai 

variabel moderating. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan 

adalah CSR dan kepemilikkan manajerial, sedangkan variabel dependennya 

adalah nilai perusahaan dengan variabel moderating yaitu profitabilitas dan 

ukuran perusahaan. Sampel yang digunakan adalah 17 perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di BEI dengan periode 2011-2012. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan dan kepemilikkan manajerial berpengaruh tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Profitabilitas sebagai variabel moderating tidak memoderasi 

pengaruh CSR dan kepemilikkan manajerial terhadap nilai perusahaan, sedangkan 

ukuran perusahaan sebagai variabel moderating memoderasi pengaruh CSR dan 

kepemilikkan manajerial terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

diantaranya : 

1. Variabel independen yang diuji adalah corporate social responsibility. 

2. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan metode purposive sampling 

dan sumber data sekunder. 

3. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan teknik analisis regresi linier 

berganda. 
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Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

diantaranya: 

a. Dari dua variabel independen pada penelitian terdahulu, terdapat satu 

variabel independen yang tidak digunakan penelitian saat ini yaitu 

kepemilikkan manajerial. 

b. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan perusahaan pertanian yang terdaftar di BEI. 

c. Rentang waktu penelitian terdahulu dari tahun 2011-2012, sedangkan 

penelitian saat ini tahun 2013-2017. 

3. Ashivek Bandari (2017) 

Penelitian ini menyelidiki hubungan antara corporate social 

responsibility (CSR) dan tingkat efisiensi alokasi modal. Variabel independen dari 

penelitian ini adalah CSR. Variabel dependen pada penelitian ini adalah tingkat 

efisiensi alokasi modal. Pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan 

terpublikasi tahun 1992-2014 yang berasal dari website Execucomp and Lalitha 

Naveen’s. Pada penelitian ini pengukuran variabel menggunakan Tobin Q. 

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

diantaranya : 

1. Variabel independen yang diuji adalah corporate social responsibility. 

2. Pengukuran variabel terdahulu dan saat ini diukur menggunakan Tobin Q. 
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Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

diantaranya: 

1. Peneliti terdahulu menggunakan variabel dependen tingkat efisiensi alokasi 

modal, sedangkan peneliti saat ini menggunakan variabel dependen nilai 

perusahaan. 

2. Rentang waktu penelitian terdahulu dari tahun 1992-2014, sedangkan 

penelitian saat ini tahun 2013-2017. 

4. Haryani Chandra dan Hamfri Djajadikerta (2017) 

Penelitian ini mengambil topik tentang pengaruh Intellectual 

Capital,Profitabilitas, dan Leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

sektor property dan real estate. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh Intellectual Capital,Profitabilitas,dan Leverage terhadap nilai 

perusahaan. Variabel independen dari penelitian ini adalah Intellectual 

Capital,Profitabilitas, dan Leverage. Variabel dependen dari penelitian ini adalah 

nilai perusahaan. Penelitian ini mengambil sampel pada perusahaan porperti dan 

real estate selama periode 2010-2015. Metode penelitian yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa Intellectual 

Capital,Profitabilitas,dan Leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

diantaranya : 

1. Variabel independen yang diuji adalah leverage. 

2. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan teknik analisis regresi linier 

berganda. 
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Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

diantaranya: 

1. Dari tiga variabel independen penelitian terdahulu, terdapat dua variabel 

yang tidak digunakan penelitian saat ini yaitu intellectual capital dan 

profitabilitas. 

2. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan perusahaan 

properti dan real estate yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan perusahaan pertanian yang terdaftar di BEI. 

3. Rentang waktu penelitian terdahulu dari tahun 2010-2015, sedangkan 

penelitian saat ini tahun 2013-2017. 

5. Putu Mikhy Novari dan Putu Vivi Lestari (2016)  

Penelitian ini mengambil topik pengaruh ukuran perusahaan, leverage, 

dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada sektor property dan real estate. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ukuran perusahaan, leverage, dan 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Variabel Independen pada penelitian ini 

adalah ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas, sedangkan variabel 

dependen adalah nilai perusahaan. Sampel yang digunakan adalah 40 perusahaan 

yang tergabung dalam sektor properti dan real estate. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 

sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 



17 
 

 

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

diantaranya : 

1. Variabel independen yang diuji adalah leverage dan ukuran perusahaan. 

2. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan teknik analisis regresi linier 

berganda. 

3. Metode yang digunakan penelitian terdahulu dan saat ini adalah purposive 

sampling dan sumber data sekunder. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

diantaranya: 

1. Dari tiga variabel independen pada penelitian terdahulu, terdapat satu 

variabel independen yang tidak digunakan penelitian saat ini yaitu 

profitabilitas. 

2. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan perusahaan  

properti dan real estate yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan perusahaan pertanian yang terdaftar di BEI. 

6. Xiang Liu dan Chen Zang (2016) 

Penelitian ini mengambil topik tentang hubungan good corporate 

gorvenance (GCG), corporate social responsibility (CSR), dan enterprise value di 

Cina. Tujuan penelitian adalah untuk menguji hubungan anatara GCG,CSR, dan 

enterprise value. Variabel yang ada dalam penelitian tersebut adalah variabel yang 

saling berhubungan satu sama lain. Sampel yang digunakan adalah 16 industri 

atau 968 perusahaan yang listing di Cina tahun 2004-2012. Dalam penelitian 
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tersebut nilai perusahaan di ukur menggunakan pengukuran Tobin Q. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa menunjukkan GCG memiliki pengaruh terhadap 

CSR, CSR juga memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

diantaranya : 

1. Variabel independen yang digunakan adalah corporate social responsibility. 

2. Penelitian terdahulu dan saat ini meggunakan pengukuran Tobin Q. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

diantaranya: 

1. Dari tiga variabel independen penelitian terdahulu, terdapat satu variabel 

yang tidak digunakan penelitian saat ini yaitu GCG dan nilai perusahaan.  

2. Sampel yang digunkan penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang 

ada di Cina, sedangkan penelitian saat ini di Indonesia. 

3. Rentang waku penelitian terdahulu dari tahun 2004-2012, sedangkan 

peneliti saat ini tahun 2013-2017. 

7. Mercedes Rodriguez Fernandez (2016) 

Penelitian ini mengambil topik tentang Corporate Social Responsibility 

dan kinerja keuangan. Tujuan penelitian ini adalah menguji Corporate Social 

Responsibility dan kinerja keuangan dengan mempertimbangkan aspek tata kelola 

perusahaan. Penelitian ini menggunakan dua model penelitian, pertama 

menghubungkan CSR dan CFP, kedua menghubungkan CFP dan CSR. Penelitian 

ini menggunakan empat dasar teori, yaitu agency theory, stewardship theory, 

resource dependency theory dan stakeholder theory. Sampel penelitian ini adalah 
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seluruh perusahaan yang terpublikasi di Spanyol tahun 2009. Hasil penelitian ini 

menunjukkan stakeholder theory yang lebih  tepat menjelaskan hubungan CSR 

dan CFP. 

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

diantaranya : 

1. Variabel independen yang diuji adalah corporate social responsibility. 

2. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan teori agensi. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

diantaranya : 

1. Dari dua variabel independen penelitian terdahulu, terdapat satu variabel 

yang tidak digunakan penelitian saat ini yaitu kinerja keuangan. 

2. Peneliti terdahulu menggunakan dua model penelitian, sedangkan penelitian 

saat ini hanya satu model. 

3. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu menggunakan perusahaan yang 

terpublikasi di Spanyol, sedangkan penelitian saat ini menggunakan 

perusahaan di Indonesia. 

4. Rentang waktu penelitian terdahulu dari tahun 2009-2012, sedangkan 

penelitian saat ini tahun 2013-2017. 

8. Ni Ketut Ratnakusumayanti dan Ida Bagus Putra Astika (2016) 

Penelitian ini mengambil topik corporate social responsibility sebagai 

pemediasi pengaruh ukuran perusahaan,profitabilitas, dan leverage pada nilai 

perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris peran 

CSR dalam memediasi hubungan antara ukuran perusahaan,profitabilitas, dan 
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leverage dengan nilai perusahaan. Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage, sedangkan variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Penelitian ini juga 

menggunakan variabel mediasi yaitu CSR. Sampel yang digunakan yaitu 30 

perusahaan perbankan periode 2010-2014. Metode penentuan sampel 

menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian ditemukan bahwa ukuran 

perusahaan dan CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan, juga ukuran 

perusahaan berpengaruh pada CSR. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 

CSR tidak mampu memediasi hubungan antara ukuran perusahaan, profitabilitas, 

dan leverage pada nilai perusahaan. 

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

diantaranya : 

1. Variabel independen yang diuji adalah corporate social responsibility, 

leverage, dan ukuran perusahaan. 

2. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan metode penentuan sampel 

yaitu purposive sampling. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

diantaranya: 

1. Dari tiga variabel independen penelitian terdahulu, terdapat satu variabel 

yang tidak digunakan penelitian saat ini yaitu profitabilitas.  
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2. Penelitian terdahulu menggunakan variabel CSR sebagai variabel 

pemediasi, sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel CSR 

sebagai variabel independen. 

3. Sampel penelitian terdahulu menggunakan perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI, sedangkan penelitian saat ini menggunakan perusahaan 

pertanian yang terdaftar di BEI. 

4. Rentang waktu penelitian terdahulu dari tahun 2010-2014, sedangkan 

penelitian saat ini tahun 2013-2017. 

5. Peneliti terdahulu menggunakan teknik analisis jalur, sedangkan peneliti 

sekarang menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. 

9. Kadek Ayu Yogamurti Setiadewi dan Ida Bagus Anom 

Purbawangsa (2014) 

Penelitian ini mengambil topik pengaruh ukuran perusahaan dan 

leverage terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah 

meningkatkan laba perusahaan dan memaksimumkan nilai perusahaan yang saling 

berkaitan untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan 

leverage, sedangkan variabel dependen adalah nilai perusahaan. Penelitian ini 

juga menggunakan variabel intervening profitabilitas. Sampel yang diambil 

sebanyak 10 perusahaan pada sektor food and beverage yang terdaftar di BEI. 

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis jalur. Dari penelitian ini 

hasil yang didapat mengatakan bahwa profitabilitas tidak mampu memediasi 

ukuran perusahaan dan leverage terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan 
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dan leverage berpengaruh terhadap profitabilitas. Ukuran perusahaan, leverage, 

dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

diantaranya : 

1. Variabel independen yang diuji adalah ukuran perusahaan dan leverage. 

2. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan teknik analisis regresi linier 

berganda. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

diantaranya: 

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel intervening yaitu profitabilitas, 

sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variabel intervening. 

2. Sampel penelitian terdahulu menggunakan perusahaan food and beverage 

yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian saat ini menggunakan 

perusahaan pertanian yang terdaftar di BEI. 

3. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis data lintas jalur, 

sedangkan penelitian saat ini menggunakan teknik analisis regresi linier 

berganda. 

10. Wardoyo dan Theodora Martina Veronica (2013) 

Penelitian ini mengambil topik good corporate gorvenance (GCG), 

corporate social responsibility (CSR), dan kinerja keuangan terhadap nilai 

perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh GCG yang diukur dari jumlah dewan komisaris,indepedensi dewan 

komisaris ukuran dewan direksi, dan jumlah anggota komite audit, CSR, dan 
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kinerja perusahaan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan 

variabel independen GCG, CSR, dan kinerja keuangan, sedangkan variabel 

dependen adalah nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin Q. Penelitian ini 

mengambil sampel 24 bank pada periode 2008-2010. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis korelasi, determinasi, uji t, uji F, dan regresi linier 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, sedangkan GCG dan CSR tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

diantaranya : 

1. Variabel independen yang diuji adalah corporate social responsibility. 

2. Nilai perusahaan pada penelitian terdahulu dan saat ini diukur menggunakan 

Tobin Q. 

3. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan teknik analisis regresi linier 

berganda. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

diantaranya: 

1. Dari tiga variabel independen penelitian terdahulu, terdapat dua variabel 

yang tidak digunakan penelitian saat ini yaitu GCG dan kinerja keuangan. 

2. Sampel yang diambil penelitian terdahulu menggunakan perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan perusahaan pertanian yang terdaftar di BEI. 
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3. Rentang waktu penelitian terdahulu dari tahun 2008-2010, sedangkan 

penelitian saat ini tahun 2013-2017. 

11. Ayu Sri Mahatma Dewi dan Ary Wirajaya (2013) 

Penelitian ini mengambil topik pengaruh struktur modal, profitabilitas, 

dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan ukuran perusahaan 

terhadap nilai perusahaan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

struktur modal, profitabilitas, dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel 

dependen adalah nilai perusahaan. Sampel dari penelitian ini adalah 71 

perusahaan manufaktur periode 2009-2011. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

struktur modal dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 

sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

diantaranya : 

1. Variabel independen yang diuji adalah ukuran perusahaan. 

2. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan teknik analisis regresi linier 

berganda. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

diantaranya: 

1. Peneliti terdahulu menambahkan variabel independen struktur modal dan 

profitabilitas, sedangkan peneliti sekarang menambahkan variabel 

independen corporate social responsibility dan leverage. 
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2. Peneliti terdahulu mengambil sampel perusahaan manufaktur, sedangkan 

peneliti sekarang mengambil sampel perusahaan pertanian. 

3. Rentang waktu penelitian terdahulu dari tahun 2009-2011, sedangkan 

penelitian saat ini tahun 2013-2017. 

12. Bhekti Fitri Prasetyorini (2013) 

Penelitian ini mengambil topik pengaruh ukuran perusahaan, leverage, 

price earning ratio, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk menegetahui pengaruh ukuran perusahaan, leverage, price 

earning ratio, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini 

menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, leverage, price earning 

ratio, dan profitabilitas, sedangkan variabel dependen adalah nilai perusahaan. 

Sampel penelitian yang diambil adalah perusahaan industri dasar dan kimia yang 

terdaftar di BEI pada periode 2008-2011. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan, price earning ratio, dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

diantaranya : 

1. Variabel independen yang diuji adalah ukuran perusahaan dan leverage. 

2. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunkan teknik analisis regresi linier 

berganda. 
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Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

diantaranya: 

1. Dari empat variabel independen penelitian terdahulu, terdapat dua variabel 

yang tidak digunakan penelitian saat ini yaitu price earning ratio dan 

profitabilitas 

2. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan perusahaan 

industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan perusahaan pertanian. 

3. Rentang waktu penelitian terdahulu dari tahun 2008-2011, sedangkan 

penelitian saat ini tahun 2013-2017. 

13. Miranty Nurhayati dan Henny Medyawati (2012) 

Penelitian ini mengambil topik pengaruh kinerja keuangan, GCG, dan 

CSR terhadap nilai perusahaan yang terdaftar dalam LQ45. Tujuan penelitian ini 

untuk menganalisis pengaruh ROE, GCG, dan CSR terhadap nilai Tobin Q. 

Variabel independen dari penelitian ini adalah kinerja keuangan, GCG, dan CSR, 

sedangkan variabel dependen adalah nilai perusahaan. Sampel yang diambil 

dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam kategori LQ45 yang 

terdaftar di BEI. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROE berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan, sedangkan GCG dan CSR tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu diantaranya : 

1. Variabel independen yang diuji adalah corporate social responsibility. 
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2. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunkan teknik analisis regresi linier 

berganda. 

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

yang diantaranya : 

1. Dari tiga variabel independen penelitian terdahulu, terdapat dua variabel 

yang tidak digunakan penelitian saat ini yaitu GCG dan kinerja keuangan, 

sedangkan peneliti sekarang menambahkan variabel independen ukuran 

perusahaan dan leverage. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan kategori LQ45, sedangkan penelitian 

sekarang tidak meggunakan kategori LQ4. 
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Matriks Penelitian Terdahulu 

Keterangan : 

TB : Tidak berpengaruh 

B : Berpengaruh 

 

 

No Nama dan Tahun Peneliti 
Variabel Independen 

CSR Leverage Size Growth Profitabilitas KM CI GCG Kinerja Keuangan CI PER 

1 I Nyoman dan I Ketut (2017)   B TB B B             

2 Yustisia (2017) B         B           

3 Ashivek Bandari (2017) B                     

4 Haryani Chandra (2017)   B     B   B         

5 Putu Mikhy dan Putu Vivi (2016)   TB B   B             

6 Xiang Liu dan Chen Zang (2016) B             B       

7 Mercedes (2016) B                     

8 

Ni ketut Ratna dan Ida Bagus 

(2016) B   B                 

9 Kadek Ayu dan Ida Bagus (2014)   B B                 

10 Wardoyo dan Theodora (2013) TB             TB B     

11 Ayu Sri dan Ari (2013)     TB   B         B   

12 Bhekti Fitri (2013)   TB B   B           B 

13 Miranty dan Dr.Henny (2012) TB             TB B     
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2.2 Landasan Teori 

Landasan teori merupakan teori-teori yang mendasari dan mendukung 

penelitian. Dalam penelitian menggunakan konsep dasar mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi Corporate Social Responsibility,Leverage, dan Ukuran 

Perushaan terhadap nilai perusahaan, juga terori yang disampaikan oleh para ahli. 

2.2.1 Teori Agensi 

Pada teori keagenan dijelaskan bahwa pada sebuah perusahaan terdapat 

dua pihak yang saling berinteraksi. Pihak-pihak tersebut adalah pemilik 

perusahaan (pemegang saham) dan manajemen perusahaan. Menurut Rika (2010), 

dalam agensi teori menjelaskan kepentingan antara manajemen dan investor 

dimana nilai perusahaan yang tinggi memberikan peluang investasi yang positif 

oleh investor. Pemegang saham disebut sebagai prinsipal, sedangkan manajemen 

orang yang diberi wewenang oleh pemegang saham untuk menjalankan 

perusahaan yang disebut agen. 

Teori keagenan menjelaskan tentang pemisahan antara fungsi 

pengelolaan (oleh manajer) dengan fungsi kepemilikkan (oleh pemegang saham) 

dalam suatu perusahaan. Hubungan agensi ini muncul ketika satu atau lebih orang 

mempekerjakan orang lain untuk memberikan jasa dan kemudian mendelegasikan 

wewenang pengambil keputusan kepada agen tersebut. Tujuan dari manajer dan 

pemegang saham sama, yaitu meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan 

kemakmuran pemegang saham. Tetapi seringkali manajer tidak selalu bertindak 

demi kepentingan pemegang saham atau melakukan tindakan yang bertentangan 

dengan keinginan pemegang saham sehingga terjadi konflik antara manajer 
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perusahaan dengan pemegang sahamnya. Hal tersebut seringkali terjadi karena 

manajer cenderung berusaha mengutamakan kepentingan pribadi, sedangkan 

pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi manajer karena hal tersebut 

akan menambah biaya bagi perusahan dan akan menurunkan keuntungan yang 

akan diterima oleh pemegang saham. 

Untuk mengawasi dan menghalangi perilaku oportunis manajer maka 

pemegang saham harus bersedia mengeluarkan biaya pengawasan, biaya tersebut 

dinamakan biaya keagenan (agency cost). Biaya keagenan merupakan ongkos atau 

risiko yang terjadi ketika pemegang saham membayar manajer untuk menjalankan 

sebuah tugas dimana kepentingan manajer bertentangan atau tidak selaras dengan 

kepentingan pemegang saham. Pemegang saham menghendaki manajer 

menjalankan perusahaan dengan aturan yang memungkinkan memaksimalisasi 

nilai perusahaan, sementara manajer berkepentingan membangun bisnis melalui 

ekspansi secara cepat yang bisa jadi malah menurunkan harga saham perusahaan. 

2.2.2 Teori Signaling 

Menurut Brigham dan Hauston (2014) isyarat atau signal adalah suatu 

tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang 

bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa 

informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk 

merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang dikeluarkan merupakan hal 

yang penting, karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi pihak diluar 

perusahaan. 
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Dasar dari teori ini adalah manajer dan pemegang saham tidak memiliki 

akses informasi perusahaan yang sama atau adanya asimetri informasi. Ada 

informasi tertentu yang hanya diketahui oleh manajer, sedangkan para pemegang 

saham tidak mengetahui informasi tersebut. Akibatnya, ketika kebijakan 

pendanaan perusahaan mengalami perubahan, hal itu dapat membawa informasi 

kepada pemegang saham yang akan menjadikan nilai perusahaan berubah, karena 

dengan adanya perubahan tersebut dapat memberikan sinyal kepada pemegang 

saham terkait informasi-informasi yang berpengaruh pada nilai perusahaan. 

Dengan kata lain muncul pertanda atau sinyal (signaling). 

2.2.3 Nilai Perusahaan  

Nilai Perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, 

yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat 

nilai perusahaan juga tinggi. Tujuan utama perusahaan adalah untuk 

memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Memaksimalkan nilai 

perusahaan sangat penting artinya bagi perusahaan, karena dengan 

memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran 

pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan. Pengambilan suatu 

keputusan keuangan, manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus 

dicapai. Keputusan keuangan yang tepat dapat memaksimumkan nilai perusahaan 

sehingga mampu meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan. Dalam realita 

yang ada tidak semua perusahaan menginginkan harga saham yang tinggi, karena 

apabila harga saham tinggi maka daya beli saham tersebut akan menurun. Harga 

saham harus seoptimal mungkin artinya harga saham tidak terlalu tinggi juga tidak 
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terlalu rendah, karna harga saham yang terlalu rendah akan berdampak buruk bagi 

citra perusahaan di mata investor. Nilai perusahaan dapat diukur dengan diukur 

menggunakan rasio pasar yaitu Price to Book Value (PBV), Price Earning Ratio 

(PER), dan Tobin Q.  

1. Price to Book Value (PBV) 

Rasio ini menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham 

suatu perusahaan. Semakin tinggi Price to Book Value (PBV) berarti besar 

pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut (Weston dan 

Copeland,2008). Price to Book Value dapat dihitung dengan rumus : 

 𝐏𝐁𝐕 =
𝐇𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐩𝐚𝐬𝐚𝐫 𝐩𝐞𝐫 𝐬𝐚𝐡𝐚𝐦

𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐁𝐮𝐤𝐮
 

2. Price Earning Ratio (PER) 

Price earning ratio (PER) menunjukkan berapa banyak jumlah uang yang 

rela dikeluarkan oleh para investor dalam membayar setiap laba yang 

dilaporkan (Brigham, 2006). Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa 

besar perbandingan antara harga saham perusahaan dengan keuntungan yang 

diperoleh oleh para pemegang saham. Kegunaan price earning ratio adalah 

untuk melihat bagaimana pasar menghargai kinerja perusahaan yang 

dicerminkan oleh earning per share nya. Price earning ratio menunjukkan 

hubungan antara pasar saham biasa dengan earning per share. Price earning 

ratio berfungsi untuk mengukur perubahan kemampuan laba yang diharapkan 

di masa yang akan datang. Semakin besar PER, maka semakin besar pula 

kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat meningkatkan nilai 

perusahaan.  
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Price Earning Ratio dapat dihitung dengan rumus : 

 𝐏𝐄𝐑 =
𝐇𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦

𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐦𝐛𝐚𝐫 𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦
 

3. Tobin Q 

Rasio ini dinilai bisa memberikan informasi paling baik , karena dalam Tobin 

Q memasukkan semua unsur hutang dan modal saham perusahaan. Tidak 

hanya saham biasa dan ekuitas perusahaan saja yang dimasukkan tetapi 

seluruh aset perusahaan. Hal ini berarti perusahaan tidak hanya focus pada 

satu tipe investor saja tetapi juga untuk kreditur. Hal ini terjadi karena sumber 

pembiayaan operasional perusahaan berasal dari ekuitas dan pinjaman dari 

kreditur. Tobin Q dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham 

perusahaan dengan nilai buku ekuitas perusahaan (Weston, 2001). Nilai 

Tobin Q dapat diukur dengan rumus : 

 𝐐 =  
(𝐄𝐌𝐕 +𝐃)

(𝐄𝐁𝐕 +𝐃)
 

Keterangan : 

Q  : Nilai Perusahaan 

EMV  : Nilai pasar ekuitas (closing price saham x jumlah saham 

yang beredar) 

D  : Nilai buku dari total hutang 

EBV  : Nilai buku dari total ekuitas (total aset – total liabilitas) 

2.2.4 Corporate Social Responsibility 

Definisi CSR menurut The World Businees Council for Sustainable 

Development (WBCSD) adalah suatu komitmen perusahaan secara penuh dan 

berkesinambungan untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan etika dan 
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tanggung jawab sosial yang ada, serta ikut berperan dalam pembangunan ekonomi 

dengan meningkatkan kesejahteraan para karyawan,komunitas setempat, ataupun 

masyarakat umum. Dari prespektif ekonomi, perusahaan akan mengungkapkan 

suatu informasi jika informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Pertanggungjawaban social perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang 

disebut sustainability reporting. Sustainability reporting adalah pelaporan 

mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan social, pengaruh dan kinerja 

organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan. 

Sustainability reporting harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi 

yang menempatkan isu, tantangan, dan peluang sustainability development yang 

membawanya menuju kepada core business dan sektor industrinya. Dalam 

pengungkapan sosial memiliki kategori-kategori berdasarkan GRI G4. Kategori 

yang menjadi acuan merupakan kategori yang dikeluarkan oleh Global Reporting 

Initiative (GRI) G4 yang meliputi enam kategori yaitu ekonomi, lingkungan, 

praktek tenaga kerja, hak asasi manusia, social dan tanggung jawab produk 

sebagai dasar laporan berkelanjutan (The World Business Council for 

Sustainability Development (WBCSD), 2016). 

Hadi (2011) mengurai prinsip-prinsip social responsibility berdasarkan 

GRI G4 menjadi tiga: 

 1. Sustainability berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan 

aktivitas (action) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa 

depan. Di samping itu, juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumber 

daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi 
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masa depan. Dengan demikian, sustainability berputar pada keberpihakan dan 

upaya bagaimana society memanfaatkan sumber daya agar tetap memperhatikan 

generasi masa datang.  

2. Accountability merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab 

atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas 

perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini 

menjabarkan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan 

eksternal.  

3. Transparency merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi 

bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak pada pihak 

eksternal. 

Dalam GRI G4 diungkapkan bahwa ada 91 item pengungkapan sosial 

dari enam indikator. Indikator-indikator yang yang terdapat di dalam GRI G4 

yang dignakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Indikator Kinerja Ekonomi (9 item). 

2. Indikator Kinerja Lingkungan (34 item). 

3. Indikator Kinerja Tenaga Kerja (16 item). 

4. Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia (12 item). 

5. Indikator Kinerja Sosial (11 item). 

6. Indikator Kinerja Produk (9 item). 

Wardoyo dan Veronica (2013) menyatakan pengungkapan sosial yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam laporan tahunan dapat diukur dengan cara 

menghitung indeks pengungkapan sosial. Indeks pengungkapan sosial tersebut 
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kemudian dihitung melalui jumlah item yang sesungguhnya diungkapkan 

perusahaan dengan jumlah semua item yang mungkin diungkapkan.  

Indeks Pengungkapan sosial perusahaan dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

𝑷𝑺 =  
𝒊𝒕𝒆𝒎 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒖𝒏𝒈𝒌𝒂𝒑𝒌𝒂𝒏 𝒐𝒍𝒆𝒉 𝒑𝒆𝒓𝒖𝒔𝒂𝒉𝒂𝒂𝒏

𝟗𝟏 𝒊𝒕𝒆𝒎 
 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 

2.2.5 Leverage 

Dalam arti luas, rasio leverage digunakan untuk menunjukkan sejauh 

mana aset perusahaan dibiayai oleh utang (Kasmir, 2014). Menurut Riyanto 

(2015) leverage adalah penggunaan aset atau dana dimana untuk 

menggunakannya perusahaan harus membayar biaya tetap. Dari beberapa 

pengertian dapat disimpulkan bahwa leverage merupakan penggunaan hutang oleh 

perusahaan sebagai sumber pembiayaan untuk melakukan kegiatan perusahaan 

dimana untuk menggunakannya perusahaan harus membayar biaya tetap. Var 

Horne (2014), menyatakan bahwa penggunakan utang yang terlalu besar melebihi 

aktiva akan berdampak pada penurunan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba, namun apabila utang dapat dikelola dengan baik dan 

digunakan untuk proyek investasi yang produktif, hal tersebut dapat memberikan 

pengaruh positif yang berdampak pada peningkatan profitabilitas. 

Terdapat dua macam leverage yaitu operating leverage dan financial 

leverage. Dalam operating leverage, penggunaan aktiva dengan biaya tetap 

mengharapkan revenue yang diperoleh mampu menutup biaya tetap dan biaya 

variabel. Sedangkan dalam financial leverage, penggunaan dana dengan biaya 
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tetap diharapkan mampu meningkatkan pendapatan per lembar saham. Rasio 

leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva 

perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio leverage yang rendah menandakan 

perusahaan tidak menggunakan banyak utang dalam mendanai operasional 

perusahaan. Semakin kecil utang dalam suatu perusahaan maka para investor akan 

senang dalam memberikan pendanaan karena laba perusahaan akan banyak 

digunakan sebagai deviden dan hal itu akan meningkatkan nilai dari perusahaan 

tersebut. Perusahaan yang memiliki utang yang lebih besar dari equity dikatakan 

sebagai perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi. 

Menurut Kasmir (2014) Rasio leverage dapat diukur dengan 

menggunakan : 

a. Debt to Assets Ratio (DAR) 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total 

utang dengan total aset. Rasio ini dapat diperoleh dengan membagi total utang 

perusahaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, 

artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka akan semakin sulit 

perusahaan memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan 

tidak mampu menutupi utang dengn aset yang dimilikinya. 

b. Debt to Equity Ratio (DER) 

Merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio 

ini dicari dengan membandingkan antara seluruh utang dengan seluruh ekuitas. 

Rasio ini berfungsi untuk mengetahui modal sendiri yang dijadikan jaminan 

utang. Bagi kreditur, semakin tinggi rasio ini semakin tidak menguntungkan 
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karena akan semakin besar resiko yang akan ditanggung atas kegagalan yang 

mungkin terjadi pada perusahaan. Namun semakin tinggi rasio ini semakin baik 

bagi perusahaan, karena pendanaan yang disediakan pemilik semakin besar. 

c. Times Interest Earned 

Rasio ini mengukur seberapa banyak laba operasi (biasanya ditambah dengan 

penyusutan) mampu membayar bunga utang. Dari pengertian tersebut dapat 

diperoleh rumus : 

𝑻𝒊𝒎𝒆𝒔 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 𝑬𝒂𝒓𝒏𝒆𝒅 =  
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒔𝒊 + (𝑷𝒆𝒏𝒚𝒖𝒔𝒖𝒕𝒂𝒏)

𝑩𝒖𝒏𝒈𝒂
 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 

d. Debt Service Coverage 

Kewajiban finansial yang timbul karena menggunakan utang tidak hanya 

membayar bunga dan sewa guna (leasing). Ada juga kewajiban dalam bentuk 

pembayaran angsuran pokok pinjaman. Dari pengertian tersebut dapat diperoleh 

rumus : 

𝑫𝑺𝑪 =  
(𝒍𝒂𝒃𝒂 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒔𝒊 + 𝒑𝒆𝒏𝒚𝒖𝒔𝒖𝒕𝒂𝒏)

𝒃𝒖𝒏𝒈𝒂 + 𝒔𝒆𝒘𝒂 𝒈𝒖𝒏𝒂 +
𝒂𝒏𝒈𝒔𝒖𝒓𝒂𝒏 𝒑𝒐𝒌𝒐𝒌 𝒑𝒊𝒏𝒋𝒂𝒎𝒂𝒏

(𝟏 − 𝒕)
 𝑿 𝟏𝟎𝟎%

 

2.2.6 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Ukuran 

perusahaan pada umumnya berpengaruh terhadap penilaian investor dalam 

membuat keputusan investasi. Secara umum, ukuran perusahaan diukur dengan 

besarnya total aset yang dimiliki karena nilai total aset umumnya sangat besar 

dibandingkan variabel keuangan lainnya. Ukuran perusahaan menggambarkan 

besar kecilnya perusahaan yang ditunjukkan pada total aset,jumlah penjualan,rata-

rata total penjualan, dan rata-rata total aset. Jadi ukuran perusahaan merupakan 
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hasil pencapaian oleh perusahaan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap perusahaan setelah melalui beberapa proses dan besarnya aset yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan.  

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dinyatakan dengan total aset, 

maka semakin besar semakin besar total aset perusahaan maka akan semakin 

besar pula ukuran perusahaan itu. Semakin besar aset maka semakin banyak 

modal yang ditanam.Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki 

oleh perusahaan (Kasmir,2014). 

Menurut Munawir (2015) Ukuran perusahaan dapat diukur dengan 

berbagai cara yaitu : 

a. Total Aset 

Total aset dipilih sebagai perhitungan ukuran perusahaan dengan 

mempertimbangkan nilai aset relative lebih stabil dibandingkan market 

capitalized dan penjualan. Perusahaan dengan total aset yang besar menunjukkan 

arus kas yang positif dan memiliki prospek yang baik dalam jangka panjang dan 

menunjukkan perusahaan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Berikut rumus 

perhitungan ukuran perusahaan dengan total aset : 

𝐔𝐤𝐮𝐫𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐮𝐬𝐚𝐡𝐚𝐚𝐧 = 𝑳𝒐𝒈 𝑵𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍 (𝑳𝒏) 𝒐𝒇 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕 

b. Total Penjualan  

Menurut UU No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil poin b, menjelaskan 

“perusahaan yang memiliki hasil penjualan Rp.1000.000.000,- (satu milyar 

rupiah) digolongkan kelompok usaha kecil”. Ketentuan tersebut menjelaskan 

bahwa perusahaan dengan hasil penjualan diatas satu milyar rupiah dapat 
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digolongkan kedalam industri menengah dan besar. Berikut adalah rumus 

perhitungan ukuran perusahaan dengan total penjualan : 

𝐔𝐤𝐮𝐫𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐮𝐬𝐚𝐡𝐚𝐚𝐧 = 𝑳𝒐𝒈 𝑵𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍 (𝑳𝒏) 𝒐𝒇 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑹𝒆𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆𝒔 

c. Jumlah Karyawan 

Merupakan salah satu komponen ukuran perusahaan. Jumlah karyawan yang 

besar merupakan salah satu kategori ukuran yang besar. Perusahaan akan 

memberikan upaya dalam memperbaiki kondisi karyawan, mengembangkan 

hakhak karyawan, meningkatkan keamanan kerja, memberikan kompensasi yang 

layak. Berikut adalah rumus perhitungan ukuran perusahaan dengan total 

karyawan : 

𝐔𝐤𝐮𝐫𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐮𝐬𝐚𝐡𝐚𝐚𝐧 = 𝑳𝒐𝒈 𝑵𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍 (𝑳𝒏) 𝒐𝒇 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒎𝒑𝒍𝒐𝒚𝒆𝒆𝒔 

2.2.7 Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Pertanggung jawaban sosial perusahaan dapat diungkapkan di dalam 

laporan yang disebut sustainability reporting (laporan keberlanjutan). CSR dapat 

menjadi keberlanjutan apabila program yang dibuat oleh suatu perusahaan benar-

benar merupakan komitmen bersama semua unsur yang ada dalam perusahaan itu 

sendiri. Pelaksanaan CSR diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan 

dilihat dari harga saham dan laba perusahaan (earning) sebagai akibat dari para 

investor yang menanamkan saham di perusahaan, karena kegiatan CSR 

merupakan keberpihakan perusahaan terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat 

akan mampu memilih produk yang baik yang dinilai tidak hanya barangnya saja, 

tetapi juga memiliki tata kelola perusahaannya. Kegiatan CSR sendiri merupakan 
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bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Pada saat masyarakat menjadi 

pelanggan memiliki penilaian yang positif terhadap perusahaan, maka mereka 

akan loyal terhadap produk yang dihasilkan. Sehingga hal ini akan mampu 

menaikkan citra perusahaan yang direfleksikan melalui harga saham yang akan 

meningkat. Hal tersebut sejalan dengan teori signaling yang menyatakan bahwa 

pengungkapan CSR secara luas dapat memberikan sinyal positif terhadap investor 

sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian yang sejalan dengan 

pernyataan tersebut yaitu penelitian Yustisia (2017), Ni Ketut Ratna dan Ida 

Bagus (2016), Reny dan Denies (2012). 

2.2.8 Pengaruh Leverage Terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan teori agensi dimana kedua pihak antara pemegang saham 

dan manajemen sama-sama menginginkan kentungan, Leverage menjadi penting 

bagi investor dalam membuat keputusan investasi karena dapat mempengaruhi 

kemampuan perusahaan untuk memberikan pengembalian kepada pemegang 

saham. Perusahaan yang dapat mengelola leverage dengan baik dapat 

meningkatkan kepercayaan investor sehingga dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. 

Leverage menunjukkan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh 

mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang, apabila rasio leverage tinggi artinya 

jumlah utang dibanding aset perusahaan lebih besar, maka untuk meningkatkan 

nilai perusahaan atau harga saham, aset perusahaan yang dibiayai dengan utang 

tersebut harus dimanfaatkan secara optimal, sehingga nilai perusahaan akan 

meningkat dan sebaliknya. Perusahaan yang menggunakan utang mempunyai 
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kewajiban atas beban bunga dan beban pokok pinjaman. Penggunaan utang 

memiliki resiko yang cukup besar atas tidak terbayarnya utang, sehingga 

penggunaan utang perlu memperhatikan kemampuan perusahaan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa leverage mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan 

yang didukung dengan penelitian I Nyoman dan I Ketut (2017), Haryani Chandra 

(2017), Kadek Ayu dan Ida Bagus (2014). 

2.2.9 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan  

Setiap perusahaan mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Perusahaan 

besar dapat dengan mudah mengakses pasar modal. Kemudahan mengakses ke 

pasar modal berarti perusahaan memiliki kemampuan fleksibilitas dan 

kemampuannya untuk memunculkan dana yang lebih besar. Dengan kemudahan 

tersebut ditangkap oleh investor sebagai hal positif dan prospek yang baik 

sehingga ukuran perusahaan memberikan pengaruh yang positif terhadap nilai 

perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan teori singnaling dimana perusahaan 

memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang 

prospek perusahaan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putu Mikhy dan Putu Vivi (2016) 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Hasil positif memperlihatkan bahwa ukuran perusahaan yang tinggi 

menyebabkan nilai perusahaan juga tinggi. Hal ini disebabkan perusahaan yang 

besar cenderung memiliki kondisi yang stabil. Kondisi tersebut menjadi penyebab 

atas naiknya harga saham perusahaan di pasar modal. Investor memiliki ekspetasi 

yang besar terhadap perusahaan besar. Ekspetasi investor berupa perolehan 
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dividen dari perusahaan tersebut. Peningkatan permintaan saham perusahaan akan 

dapat memacu pada peningkatan harga saham di pasar modal. Peningkatan 

tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dianggap memiliki “nilai” yang lebih 

besar. Hal tersebut didukung oleh penelitian Ni Ketut Ratna dan Ida Bagus 

(2016), Putu Mikhy dan Putu Vivi (2016), Bhekti Fitri (2013). 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Dibawah ini digambarkan alur variabel independen corporate social 

responsibility, leverage, dan ukuran perusahaan dengan variabel dependen nilai 

perusahaan berdasarkan landasan teori atau penelitian terdahulu. 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Penjelasan kerangka pemikiran tersebut memunculkan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1 : Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

yang diukur dengan PBV 

H2 : Leverage berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan yang diukur dengan 

PBV. 

H3 : Size berpengaruh terhadap Nilai Perusahan yang diukur dengan PBV. 

H4 :Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q. 

H5 : Leverage tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan yang diukur 

dengan Tobin’s Q. 

H6 : Size tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan yang diukur dengan 

Tobin Q. 
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