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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perusahaan di Indonesia yang semakin lama semakin pesat 

terutama di era globalisasi saat ini, menuntut setiap perusahaan untuk memproduksi 

barang-barang yang berkualitas demi meningkatkan daya saing di pasaran. Hal tersebut 

mendorong setiap perusahaan untuk memperoleh dana yang cukup untuk bersaing dan 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk memperoleh dana adalah dengan menjual saham kepada masyarakat 

melalui pasar modal di Indonesia, yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menjadi 

perantara pertemuan perusahaan dengan investor. 

Pada Bursa Efek Indonesia tercatat ada 442 perusahaan dari berbagai sektor 

seperti perbankan, manufaktur, properti dan real estate, dan lainnya. Perusahaan 

manufaktur merupakan perusahaan yang memiliki jumlah emiten terbanyak menjadikan 

perusahaan di sektor ini memberikan pengaruh yang besar terhadap perdagangan saham 

yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. (Indonesian Commercial Newsletter, 2011). 

Selama krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008-2009, perusahaan 

manufaktur di Indonesia merupakan perusahaan yang mengalami keterpurukan dalam 

hal ekonomi dan keuangan dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal tersebut terjadi 

dikarenakan krisis keuangan global yang mengakibatkan kenaikan harga komoditi 

primer yang menjadi bahan baku sektor ini telah menyebabkan biaya produksi 

meningkat. Masalah tersebut berimbas pada minat investor dalam menanamkan 

modalnya disektor manufaktur mulai menurun, dan investor mulai beralih ke sektor 

perbankan. Namun perusahaan manufaktur tidak sepenuhnya mengalami kemunduran 

karena perekonomian Indonesia bisa terhindar dari dampak buruk krisis finansial salah 

satunya karena pengeluaran konsumsi masyarakat yang tetap tinggi. Hal inilah yang 
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membantu menyelamatkan sektor industri manufaktur (Indonesian Commercial 

Newsletter, 2011). 

Dengan kondisi Indonesia yang berhasil keluar dari krisis finansial global, pada 

tahun 2010 perusahaan manufaktur mampu menarik investor lebih banyak baik itu 

investor domestik maupun asing. Dengan investor asing yang terus membanjiri pasar 

modal Indonesia membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami 

penguatan diantara bursa regional yang lainnya (financeindonesia, 2011). Dengan 

melihat kondisi tersebut, investor yakin bahwa kinerja keuangan perusahaan akan baik 

dan mampu menghasilkan return yang besar. 

Untuk memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja perusahaan, 

investor membutuhkan laporan keuangan. Perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek 

Indonesia mengeluarkan laporan keuangan setiap tahunnya, dimana fungsi laporan 

keuangan tersebut sebagai informasi bagi para investor dalam mengambil keputusan 

untuk berinvestasi. Laporan keuangan tersebut harus memberikan informasi mengenai 

posisi keuangan, kinerja keuangan perusahaan, kekayaan perusahaan tersebut, termasuk 

keuntungan perusahaan dan juga pembayaran dividen perusahaan kepada investor. 

Sehingga investor dapat mengambil keputusan apakah akan menanamkan modalnya ke 

perusahaan tersebut atau tidak. 

Dalam menanamkan modalnya, setiap investor terlebih dahulu melakukan 

pengamatan dan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan sebelum investor 

tersebut mengambil keputusan untuk melakukan investasi. Hal ini dilakukan agar pihak 

investor memperoleh rasa aman ketika berinvestasi di suatu perusahaan, selain itu juga 

untuk meminimalkan risiko investasi yang akan diterima oleh investor. Salah satu yang 

menjadi pengamatan bagi investor adalah harapan akan memperoleh return, yaitu hasil 

yang akan diterima investor dari investasi yang dilakukannya dengan cara menganalisa 

posisi dan kinerja keuangan perusahaan melalui rasio keuangan yang dapat digunakan 

untuk memprediksi return saham. Semakin tinggi nilai return suatu perusahaan maka 

semakin besar minat para investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. 

Pada penelitian ini, analisis rasio keuangan yang digunakan adalah Profitabilitas. Rasio 
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profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendatangkan 

laba, melalui rasio inilah investor dapat mengetahui tingkat pengembalian dari 

investasinya. Adapun jenis-jenis rasio profitabilitas yang sering digunakan perusahaan 

antara lain Return on Assets (ROA), Return on Investment (ROI), Return on Equity 

(ROE), Gross Profit Margin dan Net Profit Margin (NPM) (Ulupui,2005) 

Rasio profitabilitas dalam penelitian ini diwakili oleh return on equity (ROE). 

ROE merupakan rasio yang menunjukkan tingkat pengembalian yang diperoleh pemilik 

atau pemegang saham atas investasi di perusahaan. ROE membandingkan besarnya laba 

bersih terhadap ekuitas saham biasa. Semakin tinggi ROE menunjukkan bahwa semakin 

tinggi tingkat pengembalian terhadap investasi yang dilakukan dan semakin rendah 

ROE suatu perusahaan maka tingkat pengembaliannya akan semakin rendah pula. 

Seorang calon investor perlu melihat ROE suatu perusahaan sebelum memutuskan 

melakukan investasi supaya dapat mengetahui seberapa banyak yang akan dihasilkan 

dari investasi yang dilakukannya (Sitepu, 2010). Semakin tinggi tingkat laba yang 

diperoleh, maka kemampuan perusahaan untuk membayar dividen juga akan semakin 

tinggi dan harga saham perusahaan akan semakin meningkat. 

Penelitian atas ROE sebagai salah satu proksi dari Kinerja Keuangan Terhadap 

Harga Saham sebagai proksi dari Nilai Perusahaan telah banyak dilakukan. Termasuk 

penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2010) dalam penelitiannya mengenai pengaruh 

kinerja keuangan terhadap harga saham menyimpulkan bahwa ROE dan DER secara 

parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Penelitian ini 

diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Alfredo (2011) yang menyimpulkan 

bahwa ROE sebagai proksi dari Kinerja Keuangan berpengaruh positif signifikan 

terhadap harga saham. 

Tetapi hasil berbeda didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Lestroyini (2010) 

dengan menggunakan variabel ROE, ROI, EPS, dan DER sebagai proksi dari Kinerja 

Perusahaan dan Harga saham sebagai proksi dari nilai perusahaan. Penelitian ini 

menghasilkan bahwa hanya ROI dan EPS yang berpengaruh terhadap harga saham. 

Hasil berbeda juga didapat dari Penelitian yang juga dilakukan oleh Sasongko dan 
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Wulandari (2006) yang meneliti pengaruh EVA dan rasio profitabilitas antara lain; 

ROA, ROE, ROS, EPS, dan BEP terhadap harga saham. Hasil penelitian 

mengindikasikan bahwa hanya EPS yang berpengaruh terhadap harga saham. 

Ketidakkonsistenan hasil penelitian yang meneliti pengaruh ROE terhadap nilai 

perusahaan ini menunjukan adanya variabel kontingen yang mempengaruhi hubungan 

diantara keduanya. Dalam penelitian ini penulis mencoba menggunakan CSR dan GCG 

sebagai variabel kontingensi yang diduga dapat memperkuat  pengaruh kinerja 

keuangan terhadap nilai perusahaan karena adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian. 

Hal ini didasari atas penelitian yang dilakukan oleh   Anindyati (2011) yang 

menganalisis pengaruh ROA sebagai proksi dari kinerja keuangan terhadap nilai 

perusahaan dengan pengungkapan CSR dan GCG sebagai variabel pemoderasi. Hasil 

penelitian mengidikasikan bahwa CSR dan GCG terbukti mampu memperkuat 

hubungan antara ROA terhadap nilai perusahaan.  

Program CSR sudah mulai bermunculan di Indonesia seiring telah disahkannya 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 

Banyak contoh yang menunjukan konflik perusahaan dengan masyarakat yang 

diakibatkan karena masyarakat yang berada di sekitar perusahaan kurang merasakan 

manfaat dari keberadaan perusahaan di lingkungannya. Konflik PT Barat Selatan 

Makmur Investindo (BSMI) dan PT Silva Inhutani dengan warga areal blok P36 dan 

P37 serta register 45 di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung yang terjadi 10 November 

2011, adalah salah satu bentuk konflik antara perusahaan dan lingkungan sekitarnya. 

Ketidakharmonisan yang menjadi konflik antara perusahaan dan masyarakat seperti di 

Mesuji terbukti menimbulkan kerugian finansial sangat besar bagi perusahaan. Polri 

pada konferensi pers menyatakan bahwa PT BSMI menderita kerugian akibat 

pembakaran di 96 mes karyawan, 1 pos induk satpam, 29 mes karyawan pada divisi I, 5 

mes Asisten Manajer, serta gudang BBM dan beberapa gudang lainnya (Radar 

Lampung,2011). 
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Hal ini tentunya akan memberikan dampak yang tidak baik bagi perusahaan dan 

dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Hal inilah yang mendorong 

perusahaan untuk melakukan suatu aktivitas yang dapat memberikan kontribusi nyata 

kepada lingkungan eksternal perusahaan baik dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Salah satu model pengukuran kinerja CSR yang sering digunakan oleh 

perusahaan adalah dengan menggunakan Sustainability Reporting Guidelines (SRG) 

yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI). Model pengukuran kinerja 

SRG diwujudkan dalam bentuk Sustainability Report (SR) yang harus dilakukan oleh 

perusahaan. Dalam SRG diberikan panduan bagaimana cara mengungkapkan 

standarisasi SR yang didalamnya mencakup pengungkapan strategi, profil organisasi, 

tata kelola organisasi dan manajemen serta indikator kinerja yang terdiri dari enam 

kriteria indikator kinerja yaitu: (1) kinerja ekonomi (9 item), (2) kinerja lingkungan (30 

item),(3) kinerja praktek tenaga kerja (14 item),(4) kinerja sosial (8 item), (5) kinerja 

tanggungjawab produk (9 item), dan (6) kinerja hak asasi manusia (9 item). (Gunawan, 

2009) 

Dengan 79 item pengungkapan CSR tersebut penulis gunakan untuk penelitian 

ini sebagai indikator pengungkapan CSR. 

Selain mempertimbangkan CSR ada faktor lain yang dapat mempengaruhi 

hubungan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Good Corporate Governance 

(GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik dapat menjadi faktor yang diduga dapat 

memperkuat hubungan antara kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. 

Penerapan Good Corporate Governance semakin gencar dilakukan semenjak 

munculnya skandal akuntansi seperti kasus Enron, dan Worldcom yang melibatkan 

akuntan. Di Indonesia juga telah tercatat beberapa kasus yang melibatkan persoalan 

laporan keuangan seperti PT. Lippo dan PT. Kimia Farma yang berawal dari terdeteksi 

adanya manipulasi (Boediono, 2005). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) 

pada saat ini bukan lagi sekedar kewajiban, namun telah menjadi kebutuhan bagi setiap 

perusahaan dan organisasi. Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk 
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memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan, menjadikan perusahaan 

berumur panjang dan bisa dipercaya. 

Indonesia di tengah dinamika perkembangan global maupun nasional, saat ini 

menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius semua pihak. Good 

governance atau tata pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari paradigma baru, 

yang berkembang dan, memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca krisis 

multi dimensi, seiring dengan tuntutan era reformasi. Situasi dan kondisi ini menuntut 

adanya kepemimpinan nasional masa depan, yang diharapkan mampu menjawab 

tantangan bangsa Indonesia mendatang. Perkembangan situasi nasional dewasa ini, 

dicirikan dengan tiga fenomena yang dihadapi, yaitu: 

1. Permasalahan yang semakin kompleks (multidimensi) 

2. Perubahan yang sedemikian cepat (regulasi kebijakan dan aksi-reaksi masyarakat) 

3. Ketidakpastian yang relatif tinggi (bencana alam yang silih berganti, situasi 

ekonomi yang tidak mudah di prediksi, dan perkembangan politik yang up and 

down). 

Laporan Global Competitiveness Report yang dipublikasikan oleh World 

Economic Forum (WFF)yang menganalisis daya saing ekonomi dengan pendekatan, 

yakni pendekatan pertumbuhan ekonomi (OCI) dan pendekatan mikro ekonomi (MCI) 

menunjukkan bahwa peringkata daya saing perekonomian Indonesia (Growth 

Competitiveness Index) merosot lagi dari urutan ke 64 di tahun 2001 ke peringkat 67 

(dari 80 negara) pada tahun 2002, dan daya saing mikro ekonomi (MCI) turun sembilan 

tingkat, dari peringkat ke 55 menjadi peringkat ke 63. Sebelumnya sebuah survei yang 

dilaporkan pada bulan Juni tahun 2001, yang dilakukan oleh Political and economic 

Risk consultancy (PERC), menempatkan Indonesia dalam kelompok dengan resiko 

politik dan ekonomi terburuk di antara 12 negara Asia bersama Cina dan Vietnam. Di 

lihat dari kebutuhan dunia akan usaha, kepercayaan investor yang menuntut 

adanya corporate governance berdasarkan prinsip-prinsip dan praktek yang di terima 

secara Internasional (Internasional Best Practice), maka terbentuknya komite 

internasional mengenai kebijakan corporate governance, National Comittee on 
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Corporate Governance (NCCG) di bulan Agustus tahun 1999 merupakan suatu tonggak 

penting dalam sejarah perkembangan Good Governance di Indonesia. 

Indikator yang sering digunakan dalam pengungkapan GCG antara lain Komisaris 

Independen, Komite audit , Kepemilikan Managerial, dan Kepemilikan Instutional. 

Komite audit sebagai pengawas keuangan dalam suatu perusahaan, sedangkan 

Komisaris Independen sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan 

dari dewan komisaris. Peranan komite audit dan komisaris independen sangat penting 

dan diperlukan komitmen penuh dari dua hal tersebut dalam menentukan keberhasilan 

implementasi GCG tersebut (Effendi, 2009:19). 

Struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) 

merupakan salah satu faktor GCG. Kepemilikan manajerial dapat dilihat dari besarnya 

persentase kepemilikan saham pihak manajemen perusahaan. Sementara kepemilikan 

institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan dari sebuah institusi. 

Indikator yang digunakan pada penelitian ini penulis menggunakan indikator 

kepemilikan manajerial sebagai proksi dari GCG. Hal ini dikarenakan jika manajerial 

memiliki porsi dalam kepemilikan perusahaan, akan lebih mempengaruhi tindakan 

manajemen Laba (Boediono, 2005). Kepemilikan manajerial juga akan mendorong 

manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan, karena mereka juga memiliki 

perusahaan. Kinerja perusahaan yang meningkat akan meningkatkan nilai perusahaan 

(Sujoko dan Ugy Soebiantoro, 2007) dan semakin besar proporsi kepemilikan 

manajemen maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan 

pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri dan untuk meningkatkan nilai 

perusahaan (Yuniasih danWirakusuma, 2009). 

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Anindyati (2011), akan 

tetapi yang diteliti dalam penelitian ini adalah ROE sebagai proksi Kinerja Keuangan , 

Karena rasio tersebut sering diberlakukan dalam membandingkan dua atau lebih 

perusahaan dalam sektor yang sama. ROE juga merupakan suatu basic test  seberapa 

efektif manajemen perusahaan menggunakan uang investor dibandingkan ROA yang 

hanya mengukur keefisienan suatu perusahaan dalam menghasilkan return dari asetnya 
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(Clure, 2009). Penelitian ini juga menggunakan 79 item pengungkapan sebagai proksi 

dari variabel CSR dan kepemilikan manajerial sebagai proksi dari GCG. Penelitian ini 

akan menganalisa perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

antara tahun 2010-2012. 

Dari uraian di atas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan dengan 

pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance 

sebagai variabel pemoderasi”. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

 Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan secara signifikan terhadap nilai 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012? 

2. Apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility akan dapat memperkuat 

atau justru memperlemah hubungan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012? 

3. Apakah Good Corporate Governance  akan memperkuat atau justru 

memperlemah hubungan kinerja keuangan terjadap nilai perusahaan di Bursa 

Efek Indonesia periode 2010-2012? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui gambaran tentang ada 

atau tidaknya pengaruh kinerja keuangan yang diukur dengan rasio profitabilitas dengan 

indikator ROE terhadap nilai perusahaan. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh dari kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility 

dalam hubungan antara kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan manufaktur 

di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Good Corporate Governance dalam hubungan 

antara kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2012. 

 

1.3.2  Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian Sarjana 

Ekonomi Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen di 

Universitas Widyatama. 

2. Bagi Perusahaan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan manajemen perusahaan dapat melihat 

faktor lain yang dapat memperkuat hubungan antara kinerja keuangan terhadap 

nilai perusahaan. Karena hal ini dapat mempengaruhi minat  investor dalam 

menanamkan modalnya. 

3. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para investor 

untuk lebih mempertimbangkan hubungan kinerja keuangan yang diukur dengan 

Return on Equity perusahaan sebelum melakukan investasi di perusahaan 

tersebut. 

4. Bagi Pembaca 

Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi bagi pembaca 

dan menambah referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian tentang 

hubungan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. 
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1.4 Kerangka Pemikiran 

Perusahaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sesorang atau lebih untuk 

mencapai suatu tujuan yang akan dituju. Dengan kata lain perusahaan merupakan suatu 

bentuk badan usaha yang lebih menekankan pada profit atau keuntungan dari barang 

atau jasa yang ditawarkan kepada seseorang oleh perusahaan tersebut. Definisi lain dari 

perusahaan sendiri tertuang dalam Undang – Undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib 

daftar perusahaan pasal 1b yang berbunyi: ”Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang 

menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang 

didirikan, bekerja serta berkedudukan.dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk 

tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.” 

Untuk mencapai tujuan perusahaan perlu adanya hubungan kontraktual antara 

pihak Principals dan agents sebagaimana yang dijelaskan dalam Agency Theory. 

Prinsipals sebagai pemilik modal memiliki akses pada informasi internal perusahaan 

sedangkan agents sebagai pelaku dalam praktek operasional perusahaan mempunyai 

informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh. Aktifitas 

kedua pihak tersebut dinilai melalui kinerja keuangannya yang tercermin dalam laporan 

keuangan. 

Kinerja perusahaan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan 

untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah 

dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Menurut Sucipto (2003) pengertian kinerja 

keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan 

suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Sedangkan menurut IAI 

(2007) Kinerja Keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan 

mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari sisi 

Internal dan eksternal. Dari sisi internal kinerja perusahaan dinilai dari profitabilitas 

perusahaan dan juga tata kelola perusahaannya. Sedangkan dari sisi eksternal kinerja 

perusahaan dapat dilihat dari tanggung jawab social perusahaan dan hubungan dengan 

masyarakat atau lingkungan sekitar perusahaan. 
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Profitabilitas merupakan ukuran dimana perusahaan mampu untuk 

mendatangkan laba, melalui rasio inilah investor dapat mengetahui tingkat 

pengembalian dari investasinya.  Adapun jenis-jenis rasio profitabilitas yang sering 

digunakan perusahaan antara lain Return on Assets (ROA), Return on Investment (ROI), 

Return on Equity (ROE), Gross Profit Margin dan Net Profit Margin (NPM) 

(Ulupui,2005). 

Rasio profitabilitas dalam penelitian ini diwakili oleh return on equity (ROE). 

ROE merupakan rasio yang menunjukkan tingkat pengembalian yang diperoleh pemilik 

atau pemegang saham atas investasi di perusahaan. ROE membandingkan besarnya laba 

bersih terhadap ekuitas saham biasa. Semakin tinggi ROE menunjukkan bahwa semakin 

tinggi tingkat pengembalian terhadap investasi yang dilakukan dan semakin rendah 

ROE suatu perusahaan maka tingkat pengembaliannya akan semakin rendah pula. 

Seorang calon investor perlu melihat ROE suatu perusahaan sebelum memutuskan 

melakukan investasi supaya dapat mengetahui seberapa banyak yang akan dihasilkan 

dari investasi yang dilakukannya (Sitepu, 2010). Semakin tinggi tingkat laba yang 

diperoleh, maka kemampuan perusahaan untuk membayar dividen juga akan semakin 

tinggi dan harga saham perusahaan akan semakin meningkat. Hal tersebut diperkuat 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2010) yang menyimpulkan bahwa ROE 

dan DER berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap harga saham. 

Sisi internal lain dari kinerja perusahaan adalah tata kelola perusahaan yang baik 

atau biasa disebut Good Corporate Governance (GCG). GCG adalah suatu praktik 

pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan 

keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders. Dengan implementasi 

GCG / penerapan GCG, maka pengelolaan sumberdaya perusahaan diharapkan menjadi 

efisien, efektif, ekonomis dan produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan 

perusahaan dan memperhatikan stakeholders approach. 

Adapun indikator yang sering digunakan untuk mengukur GCG antara lain 

Komisaris Independen, komite audit, Kepemilikan Managerial, dan Kepemilikan 

Instutional. Indikator GCG pada penelitian ini menggunakan Kepemilikan Managerial 
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sebagai proksi dari GCG. Hal ini dikarenakan jika manajerial memiliki porsi dalam 

kepemilikan perusahaan, akan dapat mempengaruhi tindakan Manajemen Laba 

(Boediono, 2005). Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh  Sudibyo 

(2013) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba. 

Dari sisi eksternal, kinerja perusahaan dapat dilihat dari tanggung jawab sosial 

perusahaan atau biasa disebut Corporate Social Responsibility (CSR). CSR adalah suatu 

tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan 

tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar 

dimana perusahaan itu berada. Semakin banyak bentuk pertanggungjawaban yang 

dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya, image perusahaan menjadi meningkat. 

Investor lebih berminat pada perusahaan yang memiliki citra yang baik di masyarakat 

karena semakin baiknya citra perusahaan, loyalitas konsumen semakin tinggi sehingga 

dalam waktu lama penjualan perusahaan akan membaik dan profitabilitas perusahaan 

juga meningkat. Jika perusahaan berjalan lancar, maka nilai saham perusahaan akan 

meningkat (Retno, 2012). 

Indikator pengungkapan CSR yang mendominasi saat ini adalah Sustainability 

Reporting Guidelines (SRG) yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI). 

Indikator SRG terdiri: 

1. Indikator Kinerja Ekonomi 

- Aspek Kinerja Ekonomi : 4 item 

- Aspek Kehadiran Pasar : 3 item 

- Aspek Dampak Ekonomi Tidak Langsung : 2 item 

2. Indikator Kinerja Keuangan 

- Aspek Material : 2 item 

- Aspek Energi : 5 item 

- Aspek Air : 3 item 

- Aspek Biodiversitas (Keanekaragaman Hayati) : 5 item 

- Aspek Emisi, Efluen, dan Limbah : 10 item 
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- Aspek Produk dan Jasa : 2 item 

- Aspek Kepatuhan : 1 item 

- Aspek Pengangkutan/Transportasi : 1 item 

- Aspek Menyeluruh : 1 item 

3. Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang layak 

- Aspek Pekerjaan : 3 item 

- Aspek Tenaga Kerja/Hubungan Manajemen : 2 item 

- Aspek Kesehatan dan Keselamatan Jabatan : 4 item 

- Aspek Pelatihan dan Pendidikan : 3 item 

- Aspek Keberagaman dan Kesempatan Setara : 2 item  

4. Hak Asasi Manusia 

- Aspek Investasi dan Pengadaan: 2 item 

- Aspek HAM : 1 item 

- Aspek nondiskriminasi : 1 item 

- Aspek Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama Berkumpul : 1 item 

- Aspek Pekerja Anak : 1 item 

- Aspek Kerja Paksa dan Kerja Wajib : 1 item 

- Aspek Praktek/Tindakan Pengamanan : 1 item 

- Aspek Hak Penduduk Asli : 1 item 

5. Masyarakat 

- Aspek Komunitas : 1 item 

- Aspek Korupsi : 3 item 

- Aspek Kebijakan Publik : 2 item 

- Aspek Kelakuan Tidak Bersaing : 1 item 

- Aspek Kepatuhan : 1 item 

6. Tanggung Jawab Produk 

- Aspek Kesehatan dan Kenyamanan Pelanggan : 2 item 

- Aspek Pemasangan Label bagi Produk dan Jasa : 3 item 

- Aspek Komunikasi Pemasaran : 2 item 
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- Aspek Keleluasaan Pribadi (Privacy) Pelanggan : 1 item 

- Aspek Kepatuhan : 1 item 

Hal diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005) yang 

mengadopsi penelitian yang dilakukan oleh Hackston dan Milne (1996) kemudian 

disesuaikan dengan peraturan Bapepam No. VIII.G.2 tentang laporan keuangan tahunan 

dan kesesuaian item tersebut digunakan untuk diaplikasikan di Indonesia.     

Berikut ini adalah ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu yang mendorong 

penulis untuk melakukan penelitian ini. 

 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

No

. 
Peneliti 

Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 

Variabel 

Moderasi 

Objek 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1. Sasong

ko dan 

Wuland

ari 

(2006) 

ROA, ROE, 

ROS, EPS, 

dan BEP 

Harga 

Saham 

- Pengaruh 

EVA dan 

rasio 

profitabilit

as 

terhadap 

Harga 

Saham 

hanya EPS 

yang 

berpengaruh 

terhadap 

harga saham 

2. Siregar 

(2010) 

ROE dan 

DER 

Harga 

Saham 

- Pengaruh 

ROE dan 

DER 

terhadap 

Harga 

Saham 

ROE dan 

DER secara 

simultan dan 

parsial 

berpengaruh 

terhadap 

harga saham 
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No

. 
Peneliti 

Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 

Variabel 

Moderasi 

Objek 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

3. Lestroy

ini(201

0) 

ROE, ROI, 

EPS, dan 

DER 

Harga 

Saham 

 Pengaruh 

Kinerja 

Keuangan 

terhadap 

Nilai 

Perusahaa

n 

hanya ROI 

dan EPS 

yang 

berpengaruh 

terhadap 

harga saham 

4. Alfredo 

(2011) 

ROE Harga 

Saham 

Kebijakan 

Deviden 

Pengaruh 

Kinerja 

Keuangan 

terhadap 

Harga 

Saham 

ROE sebagai 

proksi dari 

Kinerja 

Keuangan 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

harga saham 

5. Anindy

ati 

(2011) 

ROA Tobin’s Q GCG dan 

CSR 

Pengaruh 

Kinerja 

Keuangan 

terhadap 

Nilai 

Perusahaa

n dengan 

pengungka

pan CSR 

dan GCG 

sebagai 

variabel 

pemoderas

i 

CSR dan 

GCG terbukti 

memperkuat 

hubungan 

antara 

Kinerja 

Keuangan 

terhadap 

Nilai 

Perusahaan 
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No

. 
Peneliti 

Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 

Variabel 

Moderasi 

Objek 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

6. Retno 

(2012) 

GCG, dan 

CSR 

Tobin’s Q  Pengaruh 

Good 

Corporate 

Governan

ce dan 

pengungka

pan 

Corporate 

Social 

Responsibi

lity 

terhadap 

Nilai 

Perusahaa

n. 

GCG 

beperngaruh 

positif 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

dan CSR 

berpengaruh 

positif tidak 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Sumber: Ringkasan berbagai hasil Penelitian 

 

Perbedaan hasil penelitian yang meneliti pengaruh kinerja keuangan terhadap 

nilai perusahaan mengindikasikan terdapat variabel lain yang diduga ikut 

mempengaruhi.  Dalam hal ini penulis memasukkan variabel CSR dan GCG yang 

nantinya akan dapat dilihat apakah variabel ini akan mempengaruhi hubungan kinerja 

keuangan terhadap nilai perusahaan atau tidak. Oleh karena itu dapat digambarkan suatu 

kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 

Kerangka pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diteliti 

 Tidak Diteliti 

  Moderating 

Sumber:Penulis 

 

1.5 Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara, yaitu suatu pernyataan yang 

kedudukannya belum sekuat proposisi atau dalil. Sugiono (2008) mengemukakan 

bahwa:  

“hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.” 

 Berdasarkan uraian di atas maka penulis menerapkan suatu dugaan atau 

hipotesis, yaitu: 

H1 = Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

H2 = CSR memperkuat hubungan antara kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan 

H3 = GCG memperkuat hubungan antara kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan 

Kinerja 

Keuangan 

ROI ROE EPS ROA 

Komisaris 
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SRG GRI 

 

Nilai Perusahaan 

Tobin’s Q 
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1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dan verifikatif. Menurut Sekaran (2006) metode deskriptif adalah penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik 

variabel yang diteliti dalam suatu situasi atau penelitian. 

Metode deskriptif ini digunakan untuk membuat deskripsi dari gambaran 

mengenai fakta-fakta dari hal yang diperlukan dalam penelitian ini. Menurut Rasyad 

(2003) mengemukakan bahwa verifikatif merupakan metode penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel suatu pengujian hipotesis melalui 

suatu perhitungan statistik sehingga didapat hasil kesimpulan yang menunjukan 

hipotesis tersebut ditolak atau diterima. Jadi analisis verifikatif digunakan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh variabel independen dalam mempengaruhi variabel 

dependen. 

Dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis 

regresi sederhana. Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun 

kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2008), dan 

untuk menganalisis variabel moderasi menggunakan uji interaksi atau biasa disebut 

Moderated Regresion Analysis (MRA) untuk mengetahui apakah variabel moderasi 

mampu mempengaruhi (memperkuat/memperlemah) hubungan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen (Sekaran, 2006). 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelian ini melalui data sekunder yang berasal dari Website 

Bursa Efek Indonesia http://www.idx.co.id dan pada website masing-masing 

Perusahaan. Waktu penelitian ini dimulai dari 15 Februari 2014 sampai dengan selesai. 
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