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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki 

keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang 

akan diteliti. 

1. Muhammad Hidayat (2019) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah manajemen pajak, 

pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian ini menggunakan variabel independen manajemen pajak, 

pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan. Variabel dependen yang 

dipergunakan adalah nilai perusahaan.  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 41 perusahaan 

manufaktur yang diperoleh dengan menggunkan purposive sampling, data yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 

2014-2016. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan regresi linier berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

manajemen pajak, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 



12 
 

 
 

Persamaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu terletak 

pada: 

a. Variabel independen peneliti sekarang dan terdahulu menggunakan variabel 

independen sales growth. 

b. Pengujian sampel menggunakan metode purposive sampling. 

c. Tehnik analisis data menggunakan regresi linier berganda. 

d. Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

e. Variabel nilai perusahaan diprosikan dengan Price Book Value (PBV). 

f. Data yang digunakan adalah data sekunder. 

Perbedaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu terletak pada: 

a. Variabel independen peneliti terdahalu menggunakan manajemen pajak, 

pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan, sedangkan peniliti sekarang 

menggunakan variabel independen corporate social responsibility, sales 

growth, dan capital intensity. 

b. Periode perusahaan yang menjadi objek peneitian sekarang yaitu 2013-2017, 

sedangkan penelitian terdahulu periode 2014-2016. 

c. Teori penelitian sekarang menggunakan teori agency, dan penelitian terdahulu 

menggunakan teori signaling. 

 

2. Hendro Tobing, Andreas dan Volta Diyanto (2018) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 

antara ukuran perusahaan, return on aset, leverage, intensitas modal, dan 

inventory intensity pada tarif pajak efektif. Variabel independen yang digunakan 
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pada penelitian ini adalah ukuran perusahaan, return on asset, leverage, capital 

intensity, dan inventory intensity. Variabel dependen yang digunakan adalah tarif 

pajak efektif. 

Sampel dan populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan dagang 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2014-2016. Teknik pengambilan 

sampel penelitian ini dilakukan metode purposive sampling. Teknik analisis pada 

penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan, return on asset dan leverage berpengaruh pada tarif 

pajak efektif. Sedangkan capital intensity dan inventory intensity tidak 

berpengaruh pada tarif pajak efektif. 

Persamaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu terdapat 

pada: 

a. Penelitian sekarang dan terdahulu menggunakan variabel independen capital 

intensity. 

b. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan regresi linier berganda. 

c. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 

d. Data yang digunakan adalah data sekunder. 

Perbedaan pada penelitian sekarang dan penelitian terdahulu terdapat 

pada: 

a. Penelitian sekarang menggunakan variabel independen corporate social 

responsibility, sales growth, dan capital intensity, sedangkan peneliti terdahulu 

menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, return on asset, 

leverage, capital intensity, dan invsentory intensity. 
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b. Periode penelitian sekarang pada tahun 2013-2017, sedangkan penelitian 

terdahulu menggunakan periode 2014-2016. 

c. Variabel dependen penelitian sekarang menggunakan nilai perusahaan, 

sedangkan penelitian terdahulu menggunakan tarif pajak efektif. 

d. Penelitian sekarang menggunakan perusahaan manufaktur sektor aneka industri 

yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan 

perusahaan perdagangan yang terdaftar di BEI. 

 

3. Arif Reza Ady Saputra (2018) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tanggung jawab 

sosial perusahaan dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan dari sektor industri 

dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. CSRsebagai variabel 

bebas menggunakan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, 

rasio profitabilitas yang digunakan sebagai variabel independen adalah return on 

equity dan return tentang investasi. Variabel dependen menggunakan nilai 

perusahaan. 

Sampel dan populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 

industri dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2014 yang berjumlah 12 dari 64 

perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Analisis 

data yang digunakan adalah regresi linier berganda. 

Hasil pada penelitian ini menunjukkan secara parsial bahwa corporate 

socal responsibility dan profitabilitas juga berpengaruh signifikan terhadap nilai 
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perusahaan. Hasil pada silmutan (uji F) menunjukkan ada pengaruh yang 

signifikan antara tanggung jawab sosial perusahaan dan kemampuan provokasi 

bersama terhadap perusahaan nilai sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia.  

Persamaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu terdapat pada: 

a. Variabel independen yang digunakan peneliti sekarang dan terdahulu adalah 

corporate social responsibility. 

b. Analisis data yang digunakan menggunkan regresi linier berganda. 

c. Populasi penelitian yang digunakan diambil dari Bursa Efek Indonesia. 

d. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan dokumentasi 

dengan mengamati skripsi jurnal terdahulu, mengumpulkan data informasi 

berdasarkan sumber data yang berwujud data sekunder. 

e. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. 

Perbedaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu terletak pada : 

a. Variabel yang digunakan peneliti sekarang variabel independen sales growth, 

dan capital intensity, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel 

independen profitabilitas. 

b. Penelitian sekarang menggunakan perusahaan sub sektor aneka industri yang 

terdaftar di BEI, sedangakan peneliti terdahulu menggunakan perusahaan 

sektor industri dasar kimia yang terdaftar di BEI. 

c. Peneliti sekarang menggunakan periode 2013-2017, sedangkan peneliti 

terdahulu menggunaan periode 2011-2014. 
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4. Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan (2018) 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh proper dan 

corporate social responsibility disclosure terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan pertambanagan yang terdaftar di BEI periode tahun 2011-2015. 

Penelitian ini menggunakan variabel independen proper dan corporate social 

responsibility disclosure. Variabel dependen menggunakan nilai perusahaan. 

Sampel dan populasi yang menjadi pengamatan dalam penelitian ini 

adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2011-2015 

yang memiliki laporan keuangan lengkap dan dipublikasikan dalam Indonesian 

Capital Market Dierctory yaitu 41 perusahaan. Perusahaan yang menjadi sampel 

pada penelitian ini adalah perusahaan yang dipilih berdasarkan metode sampel 

jenuh. Data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini dianalisis 

menggunakan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

proper dan corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Persamaan antara penelitian sekarang dan terdahulu terletak pada : 

a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu 

menggunakan variabel independen corporate social responsibility disclosure. 

b. Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di BEI. 

c. Variabel nilai perusahaan diprosikan dengan Price Book Value (PBV). 

d. Teori yang digunakan adalah teori agency. 

e. Teknik pengambilan sampel adalah sampel jenuh (sensus). 

f. Data yang digunakan adalah data sekunder. 
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Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terdapat pada: 

a. Variabel yang digunakan peneliti sekarang yaitu corporate social 

responsibility, sales growth, dan capital intensity, sedangkan peneliti terdahulu 

menggunakan PROPER dan CSRD. 

b. Periode perusahaan yang menjadi objek penelitian sekarang yaitu periode 

2013-2017, sedangkan peneliti terdahulu pada periode 2011-2015. 

c. Peneliti sekarang menggunakan perusahaan manufaktur sektor aneka industri 

yang terdafatar di BEI, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI. 

d. Teori lain yang digunakan peneliti sekarang adalah teori agensi dan teori 

sinyal, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan teori agensi dan teori 

legitimasi.  

 

5. Scania Evana Putri, Restu Agusti dan Alfiati Silfi (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran, return on 

asset, leverage dan intensitas modal ke tarif pajak yang efektif. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, return 

on asset, leverage dan intensitas modal. Variabel dependen yang digunakan 

adalah tarif pajak efektif. 

Sampel dan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013, 

dimana total populasi digunakan oleh 15 perusahaan. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah purposive sampling dan tenik analisis data yang digunakan 
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adalah regresi linier berganda.Hasil dari penelitian ini adalah variabel leverage, 

intensitas modal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif, 

sedangkan variabel return on asset tidak mempengaruhi tarif pajak efektif. 

Persamaan antara penelitan sekarang dan penelitian terdahulu terdapat 

pada: 

a. Penelitian menggunakan variabel independen capital intensity. 

b. Tekhnik analisis yang digunakana adalah regresi linier berganda. 

c. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 

d. Penelitian menggunakan perusahaan yanga terdaftar di BEI. 

e. Data yang digunakan adalah data sekunder. 

Perbedaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu terdapat pada: 

a. Variabel yang digunakan peneliti sekarang adalah corporate social 

responsibility, sales growth, dan capital intensity, sedangkan peneliti terdahulu 

menggunakan pengaruh ukuran perusahaan, return on asset, leverage, dan 

intensitas modal. 

b. Periode yang digunakan dalam peneliti sekarang adalah 2013-2017. 

Sedangakan periode yang digunakan dalam peneliti terdahulu adalah 2011-

2013. 

c. Variabel dependen penelitian sekarang adalah nilai perusahaan, sedangakan 

penelitian terdahulu menggunakan tarif pajak efektif. 

d. Peneliti sekarang menggunakan perusahaan manufaktur sektor aneka industri 

yang terdaftar di BEI, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan perusahaan 

transportasi yang terdafatar di BEI. 
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6. Xiang Liu dan Chen Zheng (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan corporate social 

responsibility, corporate governance, dan enterprise value di Cina. Penelitian ini 

variabel independen yang dipergunakan adalah GCG, CSR, dan enterprice value, 

sedangkan variabel dependen adalah nilai perusahaan. Sampel penelitian 

perusahaan berpolusi di Cina tahun 2008 sebanyak 77 sampel, tahun 2009 

sebanyak 81, tahun 2010 sebanyak 181 sampel, tahun 2011 sebanyak 217 sampel, 

tahun 2012 sebanyak 214 sampel, tahun 2013 sebanyak 71 sampel, dan 2014 

sebanyak 127 sampel, sehingga total sampel 968 data pengamatan.Hasil penelitian 

menunjukkan GCG berpengaruh positif terhadap CSR, sedangkan CSR memiliki 

pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, tetapi dalam jangka waktu panjang 

mampu meningkatkan nilai perusahaan. 

Persamaan peneliti sekarang dan penelitian terdahulu terletak pada: 

a. Varaiabel independen yang digunakan adalah corporate social responsibility 

yang mempengaruhi nilai perusahaan. 

b. Teori yang digunakan adalah teori agency. 

c. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan menggunakan 

Tobin’s Q. 

d. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang menggunakan teknik analisis statistik 

deskriptif. 

Perbedaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu terdapat pada: 

a. Variabel independen peneliti sekarang adalah corporate social responsibilty, 

sales growth, dan capital intensity, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan 
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variabel corporate governance, corporate social responsibility dan enterprise 

value. 

b. Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah perusahaan 

berpolusi yang listing di Cina. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan 

sektor aneka industri yang terdaftar di BEI. 

c. Peneliti terdahulu menggunakan tahun 2008-2014 dalam penelitiannya, 

sedangkan peneliti sekarang menggunakan tahun 2013-2017. 

 

7. Tao Zeng (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan, agretivitas pajak, dan nilai pasar perusahaan. 

Penelitian  ini variabel independen dan dependen yang dipergunakan adalah 

corporate social responsibility, effective tax rate, dan nilai perusahaan. Peneliti 

mengembangkan model ekonomi untuk menunjukkan bahwa perusahaan yang 

memaksimalkan laba mampu mengeluarkan biaya tambahan dalam tanggung 

jawab sosialnya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

di Kanada yang terdaftar di indeks TSX.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR dan ETR berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi peringat CSR dari suatu perusahaan, 

maka semakin kecil kemungkinan perusahaan terlibat dalam agresivitas pajak. 

Penelitian ini menunjukkan semakin tinggi CSR dapat meningkatkan nilai pasar 

perusahaan. 
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Persamaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu terletak pada: 

a. Pengujian menguji pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. 

b. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang menggunakan teknik analisis regresi 

linier berganda. 

Perbedaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu terletak pada: 

a. Variabel independen yang dipergunakan peneliti sekarang adalah corporate 

social responsibility, sales growth, dan capital intensity, sedangkan peneliti 

terdahulu menggunakan variabel independen corporate social responsibility 

dan effective tax rate (ETR). 

b. Peneliti terdahulu menggunakan variabel agresivitas pajak, sedangkan peneliti 

sekarang tidak. 

c. Sampel peneliti terdahulu menggunakan perusahaan di Kanada yang terdaftar 

di TSX. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan perusahaan manufaktur 

sektor aneka industri yang terdaftar di BEI. 

d. Tahun penelitian yang digunakan peneliti terdahulu menggunakan tahun 2006-

2009, sedangkan peneliti sekarang tahun 2013-2017. 

 

8. Andri Mandalika (2016) 

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui apakah struktur modal, dan 

pertumbuhan penjualan berpengaruh secara silmutan dan parsial terhadap nilai 

perusahaan sektor otomotif. Penelitian ini variabel independen yang digunakan 

adalah struktur modal, pertumbuhan penjualan. Variabel dependen yang 

digunakan adalah nilai perusahaan. 



22 
 

 
 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 9 perusahaan 

subsektor otomotif di BEI, sedangkan populasi perusahaan adalah 10 perusahaan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah agresi linier 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara silmutanstruktur modal, 

dan pertumbuhan penjualan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai 

perusahaan pada perusahaan sektor otomotif yeng terdaftar di BEI, sedangkan 

secara parsial struktur modal, serta pertumbuhan penjualan tidak memiliki 

hubungan yang signifikan dengan nilai perusahaan sektor otomotif yang terdaftar 

di BEI. 

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak 

pada: 

a. Variabel independen menggunakan pertumbuhan penjualan. 

b. Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di BEI. 

c. Teknik analisa data yang digunakan yaitu regresi linier berganda. 

d. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. 

e. Sektor yang digunakan adalah aneka industri. 

f. Penelitian menggunakan data sekunder. 

g. Penelitian terdahulu dan searang adalah penelitian kuantitatif. 

Perbedaan antara penelitian sekarang dan terdahulu terdapat pada: 

a. Variabel independen yang digunakan oleh penlitian sekarang adalah corporate 

social responsibbility, sales growth, dan capital intensity, sedangkan peneliti 

terdahulu menggunakan variabel struktur modal, dan pertumbuhan penjualan. 
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b. Periode yang digunakan penelitian sekarang pada 2013-2017, sedangakan 

penelitian terdahulu pada 2011-2014. 

c. Peneliti sekarang menggunaan teori agensi dan teori sinyal, sedangkan peneliti 

terdahulu menggunakan teori manajemen keuangan. 

d. Peneliti terdahlu menggunakan data primer. 

 

9. Ardianti Fajriana (2016) 

Penelitian ini bertujuan mengetahui corporate social responsibility, 

keputusan investasi, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 2008-2014. Variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini corporate social responsibility, keputusan 

investasi, dan struktur modal. Variabel dependen yang digunakan adalah nilai 

perusahaan. 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan dengan 

memilihan sampel melalui metode purposive sampling. Terdapat 11 perusahaan 

yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Teknik analisis data 

menggunakan analisis regresi sederhana, analisis regresi nilai selisisih mutlak, 

analisis regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

corporate sosial responsibility, keputusan investasi, dan struktur modal 

memengaruhi nilai perusahaan. 

Persamaan antara penelitian sekarang dan terdahulu terdapat pada: 

a. Variabel independen yang digunakan adalah corporate social responsibility. 

b. Perusahaan yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di BEI. 
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c. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. 

d. Teknik pengambilan sampel menggunkan purposive sampling. 

e. Pengumpulan data menggunakan data dokumentasi yang dibutuhkan secara 

online dengan mengambil data melalui wibesite resmi Bursa Efek Indonesia. 

f. Variabel nilai perusahaan diproksikan menggunakan Tobins’Q. 

g. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. 

Perbedaan anatara penelitian sekarang dan terdahulu terdapat pada: 

a. Penelitian sekarang menggunakan variabel independensales growth, dan 

capital intensity, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel 

independen keputusan investasi, dan struktur modal. 

b. Periode yang digunakan peneliti sekarang adalah 2013-2017, sedangkan 

periode yang digunakan peneliti terdahulu adalah 2008-2014. 

c. Penelitian sekarang menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor aneka 

industri yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. 

 

10. Mawar Sharon R. Pantow, Sri murni, dan Irvan Trang ( 2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan 

penjualan, ukuran perusahaan, ROA, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan yang tercatat pada indeks LQ 45. Penelitian ini variabel 

independen yang dipergunakan pertumbuhan, ROA, dan struktur modal. Variabel 

dependen yang dipergunakan adalah nilai perusahaan. 
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Sampel dan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ 45. Tehnik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah non probability sampling, dan purposive sampling. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan, sedangkan ROA dan struktur modal berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan penelitian antara peneliti terdahulu dan sekarang terletak 

pada: 

a. Variabel independen menggunakan pertumbuhan penjualan (sales growth). 

b. Pengujian sampel metode purposive sampling. 

c. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. 

d. Jenis penelitian adalah kuantitatif. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Variabel independen yang digunakan penelitian terdahulu adalah pertumbuhan 

penjualan, ukuran penjualan, ROA, dan struktur modal, sedang penelitian 

sekarang menggunakan variabel independen CSR, sales growth, capital 

intensity. 

b. Periode peneitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu tahun 2009-

2013, sedangkan peneliti sekarang yaitu 2013-2017. 
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c. Peneliti sekarang menggunakan perusahaan manufaktur sektor aneka industri 

yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitin terdahulu menggunakan perusahaan 

yang terdaftar di indekd LQ 45 
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TABEL 2.1 

MATRIKS PENELITIAN 

No Nama Peniliti dan Tahun 

Variabel Dependen : Nilai Perusahaan 
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1 Muhammad Hidayat (2018) - B - - - B - B - - - - - - 

2 Hendro Tobing, Andreas, dan Volta Diyanto (2018) - B B - - - - - - - - B TB TB 

3 Arif Reza Ady Saputra (2018) B - - B - - - - - - - - - - 

4 Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan (2018) - - - TB - - - - - TB - - - - 

5 Scania Evana Putri, Restu Agusti dan Alfiati Silfi (2016) - - B - - - - - - - - TB B - 

6 Xiang Liu, Chen Zhong (2016) - - - TB - - - - - - - - - - 

7 Tao Zeng (2016) - - - B - - - - B - - - - - 

8 Andri Mandalika (2016) - - - - TB TB TB - - - - - - - 

9 Ardianti Fajriana (2016) - - - B B - - - - - B - - - 

10 Mawar Sharon R.Pantow, Sri Murni dan Irvan Trang (2015) B B - - B B - - - - - - - - 

 

Keterangan : 

B : Berpengaruh 

TB :Tidak Berpengaruh

27 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Agency 

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham 

sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Hubungan keagenan muncul 

ketika satu orang atau lebih yang disebut pricipal memperkejakan individu lain 

atau organisasi yng di sebut agen untuk melaksanakan pekerjaan serta 

pengambilan keputusan (Brigham& Daves, 2010:9). Manajemen merupakan 

pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan 

pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus 

mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham. 

Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk 

memaksimumkan nilai perusahaan, maka diyakini manajemen akan bertindak 

dengan cara yang sesuai dengan kepentingan. Terjadinya konflik kepentingan 

antara pemilik dan agen karena kemungkinanan agen bertindak tidak sesuai 

dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan. Biaya agency 

terdiri dari: 

1. The monitoring expenditure by the principle, yaitu biaya pengawasan yang 

dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku dari agen dalam 

mengelola perusahaan. 

2. The bounding expenditure by the agent (bounding cost), yaitu biaya yang 

dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak bertindak yang 

merugikan prinsipal. 
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3. The residual loss, yaitu penurunan tingkat utilitas prinsipal maupun agen 

karena adanya hubungan agensi. 

Biaya keagenan sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal 

untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Hampir mustahil bagi perusahaan 

untuk memiliki zero agency cost dalam rangka menjamin manajer akan 

mengambil keputusan yang optimal dari pandangan pemegang saham karena 

adanya perbedaan kepentingan yang besar diantara mereka. Konflik antara 

prinsipal dan agen dapat dikurangi dengan mensejajarkan kepentingan prinsipal 

dengan agen. Kehadiran kepemilikan saham oleh manajerial dapat digunakan 

untuk mengurangi biaya agency yang beropetensi timbul, karena dengan memiliki 

saham perusahaan diharapkan manajer merasakan langsung manfaat dari setiap 

keputusan yang diambilnya. Proses ini dinamakan dengan bonding machanism, 

yaitu proses untuk menyamakan kepentingan manajemen melalui progam 

mengikat manajemen dalam modal perusahaan. 

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas 

kepentingan mereka sendiri, principal menilai prestasi agen berdasarkan 

kemampuannya dalam memperbesar laba untuk dialokasikan ke pembagian 

dividen. Hubungan keagenan muncul ketika satu orang atau lebih yang di sebut 

principal mempekerjaan individu lain atau organisasi yang disebut agen untuk 

melaksanakan pekerjaan serta pengambilan keputusan. 

Penggunaan teori agency tepat dalam mempresentasikan hubungan 

corporate social responsibility, sales growth, dan capital intensity terhadap nilai 

perusahaan.Suatu perusahaan menyatakan bahwa perusahaan dimiliki oleh 
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beberapa pihak yaitu manajer dan pemilik modal. Kedua belah pihak ini sama-

sama memiliki hak dalam memperoleh keuntungan perusahaan perusahaan. 

Tujuan yang sama dari kedua belah pihak akan mendorong terciptanya kesatuan 

tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Hubungan agensi dalam perusahaan 

memiliki hubungan erat dengan tingat pertumbuhan perusahaan. Tingkat 

pertumbuhan perusahaan dimulai dari principal memerintah beberapa agen, 

mengoperasikan perusahaan dalam bentuk CSR. Pengeporasian perusahaan yang 

baik dan benar maka tingkat penjualan perusahaan akan semakin baik hingga 

pertumbuhan perusahaan yang semakin menonjol dan mendorong nilai 

perusahaan semakin meningkat. 

2.2.2        Teori Sinyal 

Teori sinyal mengemukakan bagaimana sebuah perusahaan 

memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal tersebut berupa 

sebuah informasi mengenai apa yang dilakukan manajemen untuk merealisasikan 

keinginin pemilik. Teori sinyal digunakan untuk menjelaskan suatu informasi 

yang dimanfaatkan perusahaan untuk memberi sinyal positif atau negatif kepada 

pemakainya.  

Teori sinyal menyatakan bahwa pihak internal perusahaan yang memiliki 

sebuah informasi yang lebih baik tentang perusahaannya akan terdorong untuk 

mengungkapkan informasi tersebut kepada calon investor dimana perusahaan 

dapat menaikkan nilai perusahaan melalui laporan tahunannya (Scoot, 2012:475). 

Teori persinyalan mengemukakan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan 

sinyal melalui laporan keuangan. 
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2.2.3 Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan 

perusahaan yang dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi 

membuat nilai perusahaan juga tinggi. Permasalahan yang mempengaruhi nilai 

prusahaan adalah kepemilikan manajerial. Pihak manajemen sebagai pengelola 

perusahaan akan selalu berusaha untuk memaksimalkan nilai perusahaan sebagai 

bentuk tujuan jangka panjang perusahaan. (Brigham dan Houston,2010:8) 

menyebutkan tujuan dari manajemen adalah mengambil sekeumpulan keputusan 

yang dapat menghasilkan harga saham maksimal karena hal ini akan 

memaksimalkan pemegang saham. Baik atau buruknya pengelolaan suatu 

perusahaan oleh manajemen akan berdampak pada tinggi rendahnya nilai 

perusahaan. Kondisi perusahaan yang baik adalah gambaran atas kepercayaan 

masyarakat terhadap perusahaan yang telah melalui beberapa proses dan 

melakukan strategi atas berkembangnya perusahaan. Harga pasar saham 

merupakan cerminan dari nilai aset perusahaan sebenarnya.  

Nilai perusahaan dibentuk melalui indikator nilai pasar saham yang 

dipengaruhi oleh peluang-peluang berinvestasi. Peluang investasi dapat 

memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan 

datang, dan dapat meningkatkan harga saham, dengan meningkatnya harga saham 

perusahaan akan menarik investor untuk menanam modal sehingga nilai 

perusahaan akan meningkat. Pentingnya menjaga kestabilan kinerja perusahaan 

hingga penjualan produk atau jasa sangat mempengaruhi berkembangnya suatu 

perusahaan untuk menarik investor. Nilai perusahaan dapat diukur dengan rumus: 
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a. Price to Book Value (PBV) merupakan salah satu rasio keuangan yang cukup 

representatif untuk melihat penciptaan nilai oleh suatu perusahaan. Rasio PBV 

menunjukkan rasio dari harga saham terhadap eanrnings. Rasio ini 

menunjukkan seberapa besar investor menilai harga dari saham terhadap 

keipatan dari earnings (Jogiyanto, 2010:146). Adapun rumus yang digunakan 

untuk mengukur Price to Book Value (PBV) sebagai berikut : 

 

 

b. Tobin’s Q yaitu untuk mengukur kinerja perusahaan di pasar keuangan berarti 

mengukur nilai perusahaan menunjukkan angka lebih dari satu, hal itu 

menunjukkan perusahaan mampu memberikan nilai yang baik kepada 

pemegang sahamnya. Angka yang dihasilkan dari pengukuran Tobin’s Q 

kurang dari satu, menunjukkan perusahaan tidak memiliki kinerja yang baik. 

Pengukuran nilai perusahaan dikaitkan dengan harga saham perusahaan di 

pasar modal (Hermuningsih,2012:232-242). Adapun rumus yang digunakan 

untuk mengukur Tobin’s Q sebagai berikut : 

 

 

Keterangan: 

 

EMV = Nilai pasar ekuitas (closing price x jumlah saham beredar) 

EBV = Nilai buku dari total ekuitas  

D      = Nilai buku dari total hutang 

 

c. Price Earning Ratio (PER) menunjukkan berapa banyak jumlah uang yang rela 

dikeluarkan investor untuk membayar setiap dolar laba yang dilaporkan. Rasio 

𝑃𝐵𝑉 =
Harga Saham

Nilai Buku Perlembar Saham
 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠𝑄 =
(EMV + D)

(EBV + D)
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ini digunakan untuk mengukur seberapa besar perbandingan antara harga 

saham perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh pemegang saham. 

PERberfungsi mengukur perubahan kemampuan laba yang diharapkan di masa 

yang akan datang. PER yang tinggimenunjukkan ekspektasi investor tentang 

prestasi perusahaan dimasa yang akan datang cukup tinggi (Tandellin, 2010). 

BesarnyaPER, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk 

tumbuh sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Rumus PER adalah 

sebagai berikut  

2.2.4 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate social responsibility merupakan komiten berkelanjutan oleh 

dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada 

pengembangan ekonomi dari komunitas setermpat atau masyarakat luas, 

bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaannya beserta seluruh 

keluarganya. Hubungan CSR dengan stakeholder adalah ketika perusahaan 

melakukan pengungkapkan CSR dengan lengkap maka stakeholder akan menilai 

bahwa perusahaan bertanggungjawab penuh pada lingkungan dan masyarakat 

sekitar. Nilai perusahaan juga akan meningkat apabila komitmen perusahaan akan 

adanya CSR dapat benar-benar dilakukan oleh perusahaan. Pelaksanaan CSR di 

Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan, yaitu UU No.40 tahun 2007 

tentang perseroan terbatas. Pasal 74 menjelaskan keharusan membuat laporan 

tahunan tentang pelaksaan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Perusahaan 

yang go publik, laporan tangggung jawab sosial perusahaan harus dipublikasikan 

kepada masyarakat luas. Perusahaan yang belum go publik, laporan 
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tanggungjawab sosial perusahaan harus dilaporkan. UU No.40/2007 

mengungkapkan tanggungjawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan bersifat 

wajib. Laporan CSR merupakan upaya perusahaan-perusahaan di dalam 

mempublikasikan segala kegiatan yang telah dilakukan sehubungan dengan CSR 

kepada stakeholders. Laporan CSR tersebut dapat digunakan perusahaan sebagai 

salah satu strategi untuk mendapatkan persetujuan legitimasi sosial dari 

masyarakat apabila didukung oleh data-data yang aktual dan relevan tentang 

kegiatan CSR yang dilakukan  perusahaan tersebut (Golob & Bartlett, 2007:1-9). 

Rendahnya tingkat pelaksanaan dan pengungkapan CSR ini akan 

menghambat perusahaan dalam hal memperoleh kepercayaan dari investor karena 

CSR merupakan salah satu hal yang diperhatikan investor ketika akan berinvestasi 

dalam sebuah perusahaan. CSR merupakan suatu bentuk tindakan yang di 

dilakukan perusahaan untuk mempertahanan dan memajukan suatu perusahaan, 

serta bentuk cara penyelesaian masalah sosial perusahaan. Tingginya nilai 

perushaan juga tergantung tindakan CSR berlangsung dengan baik atau tidak.  

Global Reporting Initiative (GRI) merupakan standar pengungkapan 

CSR yang berkembang di Indonesia. Standar GRI dipilih karena lebih 

memfokuskan pada standar pengungkapan sebagai kinerja ekonomi, sosial, dan 

lingkungan perusahaan dengan tujuan meningkatkan kualitas dan pemanfaatan 

sustainability reporting. Standar GRI versi terbaru saat ini adalah GRI-G4 yang 

menyediakan kerangka kerja yang relevan secara global. GRI-G4 menyediakan 

panduan mengenai bagaimana menyajikan pengungkapan keberlanjutan dalam 

format yang berbeda, baik laporan keberlanjutan mandiri, laporan terpadu, laporan 
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tahunan, laporan yang membahas norma-norma internasional tertentu atau 

pelaporan online. Standar GRI-G4 terdapat indikator kinerja dibagi menjadi tiga 

komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Total indikator 

yang terdapat dalam GRI adalah 91 item. Adapun perhitungan pengungkapan CSR 

adalah sebagai berikut : 

 

 

2.2.5 Sales Growth (pertumbuhan penjulan) 

Sales growth (pertumbuhan penjualan) adalah kenaikkan jumlah 

penjualan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjulan merupakan 

indikator terjadinya pertumbuhan perusahaan, keberhasilan tersebut menjadi tolak 

ukur investasi untuk pertumbuhan pada masa yang akan datang. Indikator 

pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari kenaikan penjualan dari tahun ke 

tahun, dan semakin besar aset diharapkan semakin besar hasil operasional yang 

dihasilkan perusahaan. Pertumbuhan penjualan adalah indikator penting dari 

penerimaan pasar atas produk atau jasa suatu perusahaan, dimana pendapatan 

yang dihasilan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

pertumbuhan penjualan (Meidiyustiani & Rinny, 2016:161-179). 

Pertumbuhan penjualan (growth) memiliki peranan yang penting dalam 

manajemen modal kerja, dengan mengetahui seberapa besar 

pertumbuhanpenjualan, perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang 

didapatkan (Andri, 2016). Tujuan perusahaan adalah menginginkan pertumbuhan 

penjualannya tetap stabil atau meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan 

CSRDIj= 
Jumlah item pengungkapan csr oleh perusahaan

91 item perushaan
𝑥100% 
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penjualan perusahaan yang tetap stabil atau meningkat, dan biaya-biaya dapat 

dikendalikan, maka laba yang diperoleh akan meningkat. Laba yang meningkat, 

maka keuntungan yang diperoleh investor juga meningkat. 

 

 

2.2.6 Capital Intensity 

Capital intensity adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan 

asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Aset tetap yang dimiliki 

perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aset tetap setiap 

tahunnya (Fernández & Martínez, 2012:60-83). Aset tetap mencangkup bangunan, 

pabrik, peralatan, mesin, dan properti. Aktivitas investasi perusahaan dengan 

investasi dalam bentuk aset tetap dan merupakan rasio perbandingan total aset 

tetap yang dimiliki oleh perusahaan terhadap total aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Dana yang berlebih dalam perusahaan dengan meningkatkan aset 

tetap agar menghasilkan jasa atau barang yang lebih baik lagi.Menghasilkan laba 

atau penjualan yang semakin tinggi atas jasa atau produk tersebut, secara otomatis 

dapat meninggikan nilai perusahaan dari pandangan investo, maka nilai 

perusahaan yang tinggi menggambarkan kesejahteraan pemegang saham juga 

semakin tinggi. 

Manajer sebuah perusahaan memilki tujuan masing-masing yang 

bersaing dengan tujuan memaksimalkan kekayaan pemilik pemegang saham. 

Nilai perusahaan yang tinggi maka investor akan lebih percaya akan prospek 

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ =
penjualan − penjualan(t − 1)

penjualan (t − 1)
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perusahaan dimasa yang akan datang. Adapun rumus Capital Intensity adalah 

sebagai berikut : 

 

 

2.2.7 Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai 

Perusahaan 

Corporate social responsibility merupakan tanggungjawab yang 

dilakukan perusahaan untuk mayarakat dan lingkungan sekitar untuk memperbaiki 

masalah sosial dan lingkungan akibat aktivitas operasional perusahaan, karena 

sebab itu CSR sangat berperan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Besarnya 

pengungkapan CSR maka semakin besar juga nilai investor karena investor 

tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan yang tingkat pengungkapan 

tanggungjawab sosial tinggi. CSR sebagai suatu penyediaan informasi yang 

berkaitan dengan aktivitas-aktivitas perusahaan, aspirasi-aspirasi dan citra publik 

sehubungan dengan masalah lingkungan, komunitas, karyawan dan isu-isu 

konsumen. 

Perusahaan ditengah lingkungan masyarakat dapat membawa dampak 

positif dan dampak negatif. Dampak tersebut dapat dilihat dari perekonomian dan 

pembangunan yang semakin membaik. Perusahaan yang berkembang, mulai 

terlihat dampak negatif dan postif, seperti halnya dampak negatif yaitu kerusakan 

lingkungan sekitar akibat dari aktivitas perusahaan tersebut yang berajalan tidak 

baik. CSR adalah salah satu bentuk tindakan untuk menyikapi kondisi tersebut, 

karena dianggap sebagai dari etika bisnis, yang berarti perusahaan tidak hanya 

CI = 
total aset tetap

total aset
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memiliki kewajiban kepada pemegang saham saja, tetapi juga memiliki kewajiban 

kepada pihak lain yang berkepentingan pada hubungan yang terjadi anatara 

perusahaan dengan semua stakeholder. Stakeholder diantaranya pelanggan, 

pegawai, komunitas, masyarakat, pemilik (investor), pemerintah, supplier dan 

kompetior. Manfaat yang diperoleh perusahaan yang melakukan CSR diantaranya 

adalah produk semakin disukai oleh konsumen dan perusahaan semakin diminati 

oleh investor. Hal ini sama dengan hasil penelitian oleh Saputra (2018), Fajriana 

(2016) dan Zeng (2016) yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

2.2.8 Pengaruh Sales Growth (pertumbuhan penjualan) terhadap nilai 

perusahaan 

Pertumbuhan penjualan merupakan pencerminan keberhasilan investasi 

di masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan di masa yang akan 

datang. Pertumbuhan penjualan yang terus meningkat maka mengindikasikan nilai 

perusahaan yang besar dan merupakan harapan bagi pemilik perusahaan. 

Pertumbuhan penjualan juga dipengaruhi beberapa faktor kondisi, kemampuan, 

manajerial, dan kondisi pasar. Pertumbuhaan penjualan merupakan indikator yang 

penting dari penerimaan pasar atas produk atau jasa suatu perusahaan, dimana 

pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur 

tingkat pertumbuhan penjualan (Meidiyustiani & Rinny, 2016). 

Penjualan memiliki pengaruh yang strategis bagi sebuah perusahaan, 

karena penjualan yang dilakukan harus didukung dengan harta, jika penjualan 

ditingkatkan maka harta pun harus ditambah. Pertumbuhan penjualan (growth) 
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memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Dengan 

mengetahui seberapa besar pertumbuhan penjualan, perusahaan dapat 

memprediksi seberapa besar profit yang didapatkan. 

Pertumbuhan penjualan yang tinggi akan mencerminan pendapatan 

perusahaan yang meningkat. Pengelolahan perusahaan dan cara pemasaran yang 

baik akan meningkatkan penjualan perusahaan yang tinggi. Pendapatan dengan 

keuntungan yang tinggi, investor akan tertarik pada perusahaan tersebut karena 

investor lebih percaya terhadap perusahaan yang memiliki cara pengelolaan 

perusahaan yang baik dan investor akan memperoleh keuntungan yang tinggi. 

Perusahaan dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih baik jika 

terdapat peningkatan yang konsistnen dalam aktivitas utama operasinya. 

Perhitungan tingkat penjualan perusahaan dibandingkan pada akhir periode 

dengan penjualan yang semakin besar, maka dapat dikatakan bahwa tingkat 

pertumbuhan penjualan semakin baik. Investor akan lebih percaya terhadap 

perusahaan yang memiliki nilai pertumbuhan penjualan yang tinggi. Hal ini sama 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh(Hidayat, 2019) dan (Pantow, Murni, 

& Trang, 2015) menunjukkan hasil penilitian yang menyebutkan bahwa sales 

growrth berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

2.2.9 Pengaruh Capital Intensity Terhadap Nilai Perusahaan 

Capital intetnsity merupakan besarnya perusahaan menginvestasikan 

asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Aset tetep adalah aset yang 

dimiliki entitas untuk digunakan dalam kegiatan normal usahanya dan diharapkan 
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akan digunakan entitas untuk lebih dari satu periode. Aset tetap misalnya : mesin, 

kendaraan, gedung tanah dll. Pencapaian kepercayaan masyarakat kepada 

perusahaan setelah melalui beberapa proses dan besarnya aset yang dimiliki oleh 

perusahaan, yang ditunjukan pada total aset, jumlah penjualan, rata-rata total 

penjualan, dan rata-rata total aset. 

Besar kecilnya intensitas modal akan berpengaruh terhadap pendapatan 

perusahaan. Berdasarkan pada kenyataannya bahwa semakin besar suatu 

perusahaan mempunyai intensitas modal yang tinggi, maka laba yang diperoleh 

akan semakin tinggi. Tingginya atas perolehan laba perusahaan, maka keinginan 

investor untuk melakukan investasi terhadap perusahaan tersebut. Investor 

percaya terhadap peruahasahaan yang memiliki strategi perusahaan, serta 

penjualan perusahaan yang tinggi, karena investor akan menerima keuntungan 

yang tinggi pula. Tingginya minat investor untuk melakukan investasi, maka akan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini sama dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Scania, Agusti, & Silfi, 2016) menunjukkan bahwa intensitas 

modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Sesuai dengan teori dan temuan dari penelitian terdahulu, maka 

dibuatkan kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis penelitian 

H1a :Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

yang di proxykan dengan PBV  

H1b :Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

yang di proxykan Tobin’s Q 

H2a :Sales Growth berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang di proxykan 

dengan PBV  

H2b :Sales Growth berpengaruh terhadap nilai yang di proxykan Tobin’s Q 

H3a :Capital Intensity berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang di 

proxykan dengan PBV  

H3b :Capital Intensity berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang di proxkan 

Tobin’s Q 

Corporate Social Responsibility 

Sales Growth 

Capital Intensity 

Nilai Perusahaan 

(PBV) 

(Tobin’s Q) 


