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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Manajaemen Keuangan  

Manajemen keuangan memainkan peranan penting dalam perkembangan 

sebuah perusahaan. Dalam penerapannya, manajemen keuangan tidak dapat berdiri 

sendiri. Manajemen keuangan selalu berkaitan erat dengan berbagai disiplin ilmu 

antara lain seperti akuntansi, ilmu ekonomi mikro dan makro, manajemen pemasaran 

, manajemen produksi, metode kuantitatif, dan manajemen sumber daya manusia. 

 

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

Menurut Sutrisno (2005) pengertian manajemen keuangan adalah Sebagai 

semua aktifitas keuangan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana 

perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan 

mengalokasikan dana tersebut secara efesien. 

Sartono (2008:6) menerangkan pengertian mengenai manajemen keuangan 

sebagai berikut: 

“Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana yang baik 

yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi 

secara efektif maupun usaha pengumpulan  dana untuk pembiayaan investasi 

atau pembelanjaan secara efesien.” 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan 

adalah keseluruhan aktifitas perusahaan yang bersangkutan dengan pengelolaan dana 

secara optimal untuk digunakan dalam biaya segala aktifitas yang dilakukan oleh 

perusahaan, kemudian menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut guna 

mencapai suatu tujuan yang diharapkan. 
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2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan 

Menurut Martono dan Harjito (2007) terdapat tiga fungsi utama dalam 

manajemen keuangan yaitu keputusan investasi (investment decision), keputusan 

pendanaan (financing decision), dan keputusan pengelolaan asset (asset management 

decision). Ketiga keputusan keuangan tersebut diimplementasikan dalam kegiatan 

sehari-hari untuk mendapatkan laba. Laba yang diperoleh diharapkan mampu 

meningkatkan nilai perusahaan, semakin tinggi nilai perusahaan maka akan semakin 

tinggi juga nilai saham perusahaan tersebut. Sehingga kewajiban terhadap pemegang 

saham akan terpenuhi dengan baik, Seiring bertambahnya return saham perusahaan. 

 

2.1.2.1 Keputusan Investasi (Investment Decision) 

Keputusan investasi menunjukan keputusan terhadap aktiva apa yang akan 

dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi ini merupakan keputusan yang paling 

penting diantara ketiga fungsi yang ada. Hal ini dikarenakan keputusan investasi ini 

berpengaruh secara langsung terhadap rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan 

untuk waktu yang akan dating. Rentabilitas investasi (return on investment) 

merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang dihasilkan dari 

suatu investasi. 

 

2.1.2.2 Keputusan Pendanaan (Financing Decision) 

Keputusan pendanaan menitikberatkan pada dua hal. Pertama, keputusan 

mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi. 

Sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai investasi tersebut dapat berupa 

hutang jangka pendek, hutang jangka panjang dan modal sendiri. Kedua, penetapan 

tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut struktur modal 

optimum. Karena itu perlu ditetapkan apakah perusahaan akan menggunakan sumber 

dana eksternal yang berasal dari hutang dengan menerbitkan saham baru sehingga 

akan meminimalisasi beban biaya modal yang ditanggung perusahaan. 
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2.1.2.3 Keputusan Pengelolaan Aset (Asset Management Decision) 

Manajer keuangan bersama manajer lainnya dalam suatu perusahaan 

bertanggung jawab terhadap berbagai tingkatan operasi dari aset-aset yang ada. 

Pengalokasian dana yang digunakan untuk pengadaan dan pembatasan asset menjadi 

tanggung jawab manajer keuangan. Tanggung jawab tersebut menuntut manajer 

keuangan untuk lebih memperhatikan pengelolaan aktiva lancar daripada aktiva tetap.  

Keputusan dalam fungsi manajemen keuangan erat hubungannya dengan teori 

agensi dan teori sinyal dalam menyangkut pelaporan atas kinerja keuangan 

perusahaan. 

 

2.1.2.4  Teori Agensi (Principal-Agency Theory)  

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara principal dengan agent. 

Menurut Darmawati et al. (2005), inti dari hubungan keagenan adalah adanya 

pemisahan antara kepemilikan (principal/investor) dan pengendalian 

(agent/manajer). Kepemilikan diwakili oleh investor yang mendelegasikan 

kewenangan kepada agen dalam hal ini manajer untuk mengelola kekayaan investor. 

Investor mempunyai harapan bahwa dengan mendelegasikan wewenang pengelolaan 

tersebut, mereka akan memperoleh keuntungan dengan bertambahnya kekayaan dan 

kemakmuran investor. 

Setyapurnama dan Norpratiwi (2004) menyatakan hubungan keagenan dapat 

menimbulkan masalah pada saat pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai tujuan 

yang berbeda. Pemilik modal menghendaki bertambahnya kekayaan dan 

kemakmuran para pemilik modal, sedangkan manajer juga menginginkan 

bertambahnya kesejahteraan bagi para manajer. Dengan demikian munculah konflik 

kepentingan antara pemilik (investor) dengan manajer (agen) yang biasa disebut 

agency problem. Investor lebih tertarik untuk memaksimumkan return dan harga 

sekuritas dari investasinya, sedangkan manajer mempunyai kebutuhan psikologis dan 

ekonomi yang luas, termasuk memaksimumkan kompensasinya. Kontrak yang dibuat 

antara pemilik dengan manajer diharapkan dapat meminimumkan konflik antar kedua 
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kepentingan tersebut. Alijoyo dan Zaini (2004) beranggapan bahwa pemisahan fungsi 

eksekutif dan fungsi pengawasan pada teori keagenan menciptakan “checks and 

balances”, sehingga terjadi independensi yang sehat bagi para manajer untuk 

menghasilkan kinerja perusahaan yang maksimum dan return yang memadai bagi 

para pemegang saham. 

 

2.1.2.5 Teori Sinyal (Signaling Theory)  

Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk 

memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan 

untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan 

dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan 

prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor dan kreditor). Kurangnya 

informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri 

mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu 

cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada 

pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan 

mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang (Wolk et 

al, 2000). 

Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah 

perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa 

informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan 

keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan 

bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain (Sari dan Zuhrohtun, 

2006). 
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2.2 Kinerja Keuangan 

Kinerja perusahaan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan 

untuk mengevaluasi efisiensi 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 keuangan 

perusahaan dinilai baik atau buruknya melalui laporan keuangan perusahaan tersebut. 

 

2.2.1 Definisi Laporan Keuangan 

Kerangkan Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, Ikatan 

Akuntan Indonesia (2009:2) menyatakan laporan keuangan merupakan bagian dari 

proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang–

kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pemakai. 

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa 

lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik 

ekonominya. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 

rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.  

Baridwan (2000) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan suatu 

ringkasan transaksi –transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang 

bersangkutan. Laporan keuangan berisi informasi tentang prestasi perusahaan di masa 

lampau dan dapat memberikan petunjuk untuk penetapan kebijakan di masa yang 

akan datang(Weston & Copeland,1995) 

Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan 

utama kepada pihak- pihak di luar korporasi. Laporan ini menampilkan sejarah 

perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan (financial 

statement) yang sering disajikan adalah 1). Neraca, 2). Laporan laba-rugi, 3). Laporan 

arus kas, dan 4). Laporan ekuitas pemilik atau pemegang saham. Selain itu, catatan 
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atas laporan keuangan atau pengungkapan juga merupakan bagian integral dari setiap 

laporan keuangan. (Kieso & Weygrandt,2002 Jilid I;3) 

 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan berisi informasi tentang prestasi perusahaan di masa 

lampau dan dapat memberikan petunjuk untuk penetapan kebijkan di masa datang. 

Informasi yang disajikan haruslah benar sehingga informasi tersebut berguna bagi 

siapa saja untuk mengambil keputusan tentang perusahaan yang dilaporkan tersebut. 

Laporan keuangan disusun untuk tujuan tertentu bagi pemenuhan kebutuhan 

dan kepentingan stakeholders atas informasi yang disampaikan oleh laporan 

keuangan.  

Tujuan laporan keuangan untuk umum adalah memberikan informasi tentang 

posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian 

besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan–

keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas 

penggunaan sumber – sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (IAI.2009:4) 

Tujuan laporan keuangan menurut APB statement No. 4 (AICPA) dalam 

Faranita (2008:10) adalah sebagi berikut: 

a) Tujuan umum : menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan 

perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

diterima umum. 

b) Tujuan khusus : memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, 

kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta 

informasi lainnya yang relevan. 
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2.2.3 Pengguna Laporan Keuangan 

Pengguna yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan adalah 

(IAI,2009 2-3): 

a. Investor 

b. Karyawan 

c. Pemberi pinjaman 

d. Pemasok dan kreditur lainnya 

e. Pelanggan 

f. Pemerintah 

g. Masyarakat 

 

2.2.4  Ukuran Kinerja Keuangan 

Secara umum, ada banyak teknik analisis dalam melakukan penilaian 

investasi, tetapi yang paling banyak dipakai adalah analisis yang bersifat 

fundamental, analisis teknikal, analisis ekonomi, dan analisis rasio keuangan 

(Anoraga, 2003:108). Analisis Rasio Keuangan dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis 

berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu: (Robert Ang, 1997: pp. 18.23) 

a) Rasio Likuiditas 

Rasio ini menyatakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya 

dalam jangka pendek. Rasio likuiditas terdiri dari: Current Ratio, Quick Ratio, dan 

Net Working Capital. 

b) Rasio Solvabilitas 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri dari: Debt Ratio, debt to Equity Ratio, 

Long Term Debt to equity Ratio, long Term Debt to Capitalization Ratio, Times 

Interest Earned, Cash Flow Interest Coverage, Cash Flow Interest Coverage, 

Cash Flow to Net Income, dan Cash Return on Sales. 
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c) Rasio Aktivitas 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan harta yang 

dimilikinya. Rasio Aktivitas terdiri dari: Total Asset Turnover, Fixed Asset 

Turnover, Account Receivable Turnover, Inventory Turnover, Average Collection 

Period, dan Day’s Sales in Inventory. 

d) Rasio Rentabilitas/Profitabilitas 

Rasio ini menunjukkan kemampuan dari perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan. Rasio rentabilitas terdiri dari: Gross Profit Margin, Net Profit 

Margin, Return on Assets, Return on Equity, dan Operating Ratio. 

e) Rasio Pasar 

Rasio ini menunjukkan informasi penting perusahaan dan diungkapkan dalam 

basis per saham. Rasio pasar terdiri dari: Dividend Yield, Dividend Per Share, 

Dividend Payout Ratio, Price Earning Ratio, Earning Per Share, Book Value Per 

Share, dan Price to Book Value. 

Dari kelima Rasio di atas yang digunakan untuk mengukur kinerja operasi 

perusahaan biasanya digunakan Rasio Profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan keuangan pada tingkat penjualan, aset, dan 

modal saham tertentu, rasio yang sering digunakan adalah ROE, yaitu rasio keuangan 

yang berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan 

dengan modal tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut 

pemegang saham (Hanafi & Halim, 1996). ROE merupakan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga ROE 

ini ada yang menyebut rentabilitas modal sendiri (Sutrisno, 2000). Salah satu alasan 

utama perusahaan beroperasi adalah menghasilkan laba yang bermanfaat bagi para 

pemegang saham, ukuran yang digunakan dalam pencapaian alasan ini adalah tinggi 

rendahnya angka ROE yang berhasil dicapai. Semakin tinggi ROE, maka semakin 

tinggi pula kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba untuk para pemegang 

saham. ROE membandingkan besarnya laba bersih terhadap ekuitas saham biasa. 
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2.3 Nilai Perusahaan 

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimumkan nilai perusahaan. 

Memaksimalkan nilai perusahaan mempunyai makna yang lebih luas, tidak hanya 

sekedar memaksimalkan laba perusahaan. (Weston dan Copeland,1995). Pernyataan 

ini dapat diterima kebenarannya atas dasar beberapa alasan yaitu: 

a) Memaksimalkan nilai berarti mempertimbangkan pengaruh waktu terhadap 

nilai uang. Dana yang diterima pada tahun ini bernilai lebih tinggi dari pada 

dana yang diterima sepuluh tahun yang akan datang. 

b) Memaksimumkan nilai berarti mempertimbangkan berbagai resiko terhadap 

arus pendapatan perusahaan. 

c) Mutu dari arus kas dana diharapkan diterima di masa datang mungkin 

beragam. 

Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan dengan mengunakan teori 

Tobin’s Q. Tobin’s Q adalah indikator untuk mengukur kinerja perusahaan, 

khususnya tentang nilai perusahaan, yang menunjukkan suatu performa manajemen 

dalam mengelola aktiva perusahaan. 

Nilai Tobin’s Q menggambarkan suatu kondisi peluang investasi yang 

dimiliki perusahaan (Lang, et al 1989) atau potensi pertumbuhan perusahaan (Tobin 

& Brainard, 1968; Tobin, 1969). Nilai Tobin’s Q dihasilkan dari penjumlahan nilai 

pasar saham (market value of all outstanding stock) dan nilai pasar hutang (market 

value of all debt) dibandingkan dengan nilai seluruh modal yang ditempatkan dalam 

aktiva produksi (replacement value of all production capacity), maka Tobin’s Q dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu dari sisi potensi nilai pasar 

suatu perusahaan. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung nilai Tobin’s Q: 

 

Q = 
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Dimana: 

Q  : nilai perusahaan 

EMV  : nilai pasar ekuitas (EMV = closing price x jumlah saham) 

D  : nilai buku dari total hutang 

EBV  : nilai buku dari total aktiva 

EMV diperoleh dari hasil perkalian harga saham penutupan (closing price) 

akhir tahun dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun. 

 

2.4 Corporate Governance 

2.4.1 Pengertian Corporate Governance 

Corporate governance merupakan sebuah struktur, proses, budaya dan sistem 

untuk menciptakan kondisi operasional yang sukses bagi suatu organisasi (Sunarto 

dalam Haris 2008). Koesnohadi (dalam Haris 2008) mengatakan bahwa “Good 

Corporate governance is relationship among stake holders that is used to determine 

and control the strategic direction and performance of organization”. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate governance 

merupakan suatu sistem tata kelola perusahaan agar menjadi lebih baik dan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan dengan mengedepankan keadilan bagi semua 

stakeholders, transparansi mengenai kondisi perusahaan sebagai bagian dari 

lingkungan eksternal (Haris, 2008). 

 

2.4.2 Tujuan Corporate governance 

Tujuan Corporate Governance secara umum adalah untuk menciptakan nilai 

tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, yang secara tegas oleh global 

Corporate governance adalah menjadi sebuah isu penting dunia. Organisasi 

mempunyai peran kunci untuk bermain dalam peningkatan pengembangan ekonomi 

sosial. Good Governance adalah mesinnya pertumbuhan global, pertanggungjawaban 

penyedia kerja, pelayanan publik dan privat, pengadaan barang dan jasa serta 

infrastruktur. Sekarang ini, efisiensi akan pertanggungjawaban organisasi tidak peduli 
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apakah organisasi publik atau privat. Good governance telah menjadi agenda pokok 

internasional. 

The Indonesian institute for corporate governance (IICG) mengungkapkan 

tujuan dari Good corporate governance: 

a) Meraih kembali kepercayaan investor dan kreditor nasional serta 

internasional. 

b) Memenuhi tuntutan standar global. 

c) Meminimalkan biaya kerugian dan biaya pencegahan atas penyalahgunaan 

wewenang pengelolaan. 

d) Meminimalkan cost of capital dengan menekan resiko yang dihadapi kreditur. 

e) Meiningkatkan nilai saham perusahaan. 

f) Mengangkat citra perusahaan di mata publik. 

 

2.4.3 Karakteristik Corporate Governance 

Menurut pedoman umum Good corporate governance (komite nasional 

kebijakan corporate governance, 2006) karakteristik dari Good corporate governance 

adalah: 

a) Transparasi 

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah 

diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus 

mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang 

diisyaratkan oleh peraturan perundang- undangan, tetapi juga hal yang penting 

untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku 

kepentingan lainnya. 

b) Kinerja 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, 
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terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap 

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai 

kinerja yang berkesinambungan. 

c) Responsibilitas 

Perusahaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga 

dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat 

pengakuan sebagai good corporate citizen. 

d) Independensi 

Untuk melancarkan pelaksanaan atas good corporate governance, perusahaan 

harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan 

tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

e) Kesetaraan dan kewajaran 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. 

 

2.4.4 Praktek Corporate Governance 

Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan 

nilai perusahaan kepada pemegang saham. Dengan demikian, penerapan Good 

Corporate Governance dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Praktek 

Corporate Governance antara lain meliputi keberadaan komisaris independen, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kualitas audit (Boediono, 

2005) 
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2.4.4.1 Dewan Komisaris Independen 

Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang 

berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam 

menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak 

manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu 

laporan laba yang berkualitas. 

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggungjawab atas 

pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini 

penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen 

laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. untuk mengatasinya, 

dewan komisaris diperbolehkan untuk memilih akses informasi perusahaan. Dewan 

komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan direksi 

bertanggungjawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada 

dewan komisaris. 

 

2.4.4.2 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi 

keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking. 

Bila dihubungkan dengan fungsi monitoring, investor institusional diyakini memiliki 

kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen yang lebih baik dibandingkan 

secara individual. 

Monitoring yang dilakukan pihak institusi tentu lebih efektif dibandingkan 

oleh pihak individu karena institusi memiliki sumber daya dan kemampuan yang 

lebih besar sehingga mampu melakukan monitoring yang lebih kuat. Hal ini 

menyebabkan dengan adanya kepemilikan institusional perusahaan akan semakin 

terdorong untuk mengungkapkan informasi lebih cepat, untuk menghindari 

berkurangnya relevensi dari informasi tersebut. 
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2.4.4.3 Kepemilikan Manajerial 

Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh 

motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran 

manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai 

pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Hal ini sesuai 

dengan sistem pengelolaan perusahaan dalam dua kriteria: (1) perusahaan dipimpin 

oleh manajer dan pemilik (owner-manager): dan (2) perusahaan dipimpin oleh 

manajer dan non pemilik (non owner-manager). Dua kriteria ini akan mempengaruhi 

kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi pada perusahaan 

yang mereka kelola. Secara umum dapat dikatakan bahwa prosentase tertentu 

kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan 

manajemen laba (Boediono, 2005). Hasil penelitian ini memberikan simpulan bahwa 

perusahaan yang dikelola oleh manajer dan memiliki presentase tertentu saham 

perusahaan dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba. Indikator atau proksi 

yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah prosentase jumlah 

saham yang dimiliki manajemen dari seluruh jumlah saham yang dikelola 

(Boediono,2005). Untuk mengetahui nilai Kepemilikan Manajerial dapat dilihat 

melalui rumus dibawah ini: 

KM = 
                                   

                         
 

 

2.4.4.4 Komite Audit 

Secara kualitatif, hal yang paling penting bagi anggota komite audit dalam 

melaksanakan fungsi komite adalah sifat independensinya. Independensi merupakan 

elemen kritis yang akan menentukan terlaksananya keseluruhan peran komite audit 

secara objektif serta pencapaian manajemen yang akuntabel bagi para pemegang 

saham (Baridwan, 2000). Beberapa penelitian sebelumnya, menemukan bahwa 

dengan tingkat independensi yang tinggi akan memberikan dua manfaat yang penting, 
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yaitu tingkat pengawasan yang tinggi dan rendahnya tingkat kecurangan laporan 

keuangan. 

 

2.5 Corporate Social Responsibility (CSR) 

2.5.1 Pengertian Corporate Social Responsibility 

Keterkaitan perusahaan dengan daerah lingkungan sosialnya menuntut 

dipenuhinya pertanggungjawaban sosial perusahaan. Definisi umum menurut World 

Business Council in Sustainable Development, Corporate Social Responsibility 

adalah komitmen dari perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan secara meningkatkan kualitas hidup 

karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas. Dengan CSR 

perusahaan diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap lingkungan, kondisi 

tempat kerja, hubungan perusahaan masyarakat, investasi sosial perusahaan, dan citra 

perusahaan di mata publik menjadi baik, meningkatkan kinerja keuangan perusahaan 

dan akses kapital. Dalam aktifitasnya setiap perusahaan akan beinteraksi dengan 

lingkungan sosialnya. Akibat dari interaksi itu menuntut adanya timbal balik antara 

perusahaan dan lingkungan sosialnya yang berimplikasi pada timbulnya dampak-

dampak sosial atas kegiatan operasi perusahaan pada lingkungannya. Sepanjang 

perusahaan menggunakan sumber daya manusia dan komunitas yang ada, maka 

perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan profit dan mengembalikan 

sebagian profit tersebut bagi masyarakat. (Rahmatullah, 2011) 

 

2.5.2 Ruang lingkup Corporate Social Responsibility 

Ruang lingkup Corporate Sosial Responsibility perusahaan merupakan 

pengklasifikasian dari bidang – bidang utama perusahaan perseroan atas perbuatan 

sosial untuk memudahkan perusahaan dalam mengetahui item – item mana saja yang 

merupakan tanggungjawab sosialnya (Rahmatullah, 2011), klasifikasi tersebut 

meliputi: 
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A. Klasifikasi yang melibatkan masyarakat 

Mencakup aktivitas yang pada dasarnya menguntungkan masyarakat seperti 

pelayanan kesehatan, program pemberian makanan, serta perencanaan dan 

perbaikan masyarakat. 

B. Klasifikasi sumber daya manusia 

Mencakup bidang – bidang yang menguntungkan karyawan seperti program 

pendidikan dan pelatihan kebijakan kenaikan pangkat serta tunjangan 

karyawan 

C. Klasifikasi sumber daya fisik dan sumbangan lingkungan 

Mengenai kualitas udara dan air serta pengendalian polusi maupun pelestarian 

lingkungan hidup. 

D. Klasifikasi sumbangan produk dan jasa. 

Memperhatikan pengaruh produk atau jasa perusahaan terhadap masyarakat 

dengan memperhitungkan beberapa pertimbangan seperti kualitas produk, 

pembungkusan produk, pengiklanan produk, ketentuan garansi produk dan 

keamanan produk. Pemahaman ruang lingkup tersebut dapat dibagi menjadi 

enam bagian, yaitu: 

a. Environment 

Meliputi aspek lingkungan dalam produksi, mencegah polusi selama 

proses produksi, mencegah atau memperbaiki kerusakan lingkungan 

akibat dari proses sumber daya alam dan peremajaan sumber daya alam 

yang digunakan. 

b. Energi 

Meliputi penghematan energi dalam hubungannya dalam operasi bisnis 

dan meningkatkan efisiensi konsumsi energi dari pemakaian produk yang 

dihasilkan perusahaan. 

c. Human Resources 

Berhubungan dengan aktivitas-aktivitas orang-orang yang ada dalam 

perusahaan dan menguntungkan pihak manajemen dalam perusahaan. 
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d. Fair Business Practice 

Memusatkan perhatian pada hubungan antara perusahaan dengan 

kelompok kepentingan khusus tertentu. 

e. Community Involvement 

Meliputi aktivitas yang melibatkan dan berhubungan dengan masyarakat. 

f. Product 

Menyangkut aspek kualitatif dari produk yang dihasilkan. 

Berdasarkan klasifikasi di atas untuk menghitung nilai CSR digunakan 

instrumen pengukuran CSRI. Instrumen pengukuran CSRI (Corporate Social 

Responsibility Indexs) dilakukan dengan menggunakan pendekatan dikotomi. Berikut 

ini adalah rumus perhitungan CSRI (Haniffa dkk, 2005) dalam Sayekti dan Wondabio 

(2007): 

CSRIj = 
     

  
 

Dimana: 

CSRIj  : Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan j 

nj  : jumlah item untuk perusahaan j 

Σ Xij  : total angka atau skor yang diperoleh masing – masing perusahaan. dummy 

variable: 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item i tidak diungkapkan. 

 

 

 


