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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1.  Landasan Teori Social Responsibility 

2.1.1.1. Teori Legitimaci (Legitimacy Theory) 

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam 

rangka mengembangkan perusahaan kedepan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai 

wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya 

memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. 

Menurut Hadi (2011) legitimaci merupakan keadaan psikologis 

keberpihakan orang dan kelompok yang sangat peka terhadap gejala lingkungan 

sekitarnya baik fisik maupun nonfisik. 

Menurut Pattern (1992) dalam Hadi (2011) menyatakan hal yang serupa 

tentang upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengelola 

legitimasi agar efektif, yaitu : 

1. Melakukan Identifikasi dan komunikasi/dialog dengan publik. 

2. Melakukan komunikasi dialog tentang masalah nilai sosial 

kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsinya tentang 

perusahaan. 

3. Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan, terutama terkait dengan 

masalah tanggungjawab sosial (social responsibility). 
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Menurut teori legitimasi yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan harus sesuai dengan pengharapan 

yang diinginkan oleh masyarakat sehingga dapat membentuk daerah legitimasi 

(keberpihakan). Untuk dapat memperlebar daerah legitimasi, perusahaan harus 

melakukan aktivitas yang sesuai dengan harapan dari masyarakat misalnya 

dengan melaksanakan aktivitas CSR. 

2.1.1.2. Teori Stakeholder (Stakeholders Theory) 

Menurut Freeman (1984) dalam Moir (2001) stakeholder adalah setiap 

kelompok/individu yang dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi tujuan umum 

dari sebuah organisasi. Masih menurut Freeman bahwa stakeholder dapat 

dikelompokan menjadi 2 (dua) yaitu stakeholder primer dan stakeholder sekunder. 

Termasuk stakeholder primer adalah shareholder, pemilik, investor, karyawan 

maupun customer. Sedangkan yang termasuk stakeholder sekunder adalah 

pemerintah, masyarakat umum, dan lingkungan. Menurut (Rustiarini, 2010) 

pengungkapan CSR ini penting karena para stakeholder perlu mengevaluasi dan 

mengetahui sejauh mana perusahaan melaksanakan peranannya sesuai dengan 

keinginan stakeholder, sehingga menuntut adanya akuntabilitas perusahaan atas 

kegiatan CSR yang telah dilakukannya. Perusahaan yang memiliki kinerja 

lingkungan dan sosial yang baik akan direspon positif oleh investor melalui 

peningkatan harga saham (Rustiarini, 2010). 

Menurut Hummels (1998) dalam Hadi (2011) teori stakeholders 

(stakeholders theory) secara eksplisit menjelaskan bahwa eksistensi perusahaan di 

tengah lingkungan tidak dapat dilepas dari peran stakeholders, yang merupakan 
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para pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan, sehingga survival 

perusahaan tergantung pada sejauhmana legitimasi stakeholders diberikan pada 

perusahaan (Meyer, 1977 dalam Hadi, 2011). 

Steiner dan Steiner (2004) dalam Hadi (2001) menyatakan bahwa 

perusahaan perlu membangun nilai lewat kedekatan (intimacy) terhadap 

stakeholders, seperti konsumen, supplier, pemerintah, investor, masyarakat, 

lingkungan, tenaga kerja, dan sejenisnya. Lebih lanjut dikatakan oleh Steiner 

bahwa upaya membangun intimacy tersebut dapat dilakukan dengan berbagai 

aktivitas strategi legitimasi, seperti : memegang etika bisnis, memegang integritas, 

keterbukaan (responsible care), kepatuhan terhadap aturan, serta CSR. Sejalan 

dengan itu, menurut Hadi (2011) upaya meningkatkan nilai perusahaan 

seharusnya ditumpukkan pada upaya mempertahankan nilai dan moralitas bisnis 

yang dijadikan code of conduct dan culture perusahaan di mata stakeholders. 

Menurut teori stakeholders yang telah disampaikan, memberikan 

gambaran bahwa perusahaan harus melakukan pendekatan terhadap stakeholders, 

baik stakeholders primer atau stakeholders sekunder dengan cara melakukan 

kegiatan CSR, karena saat ini stakeholders bukan sekedar didudukan sebagai 

objek, namun juga sebagai subjek yang memiliki peran dalam menentukan nilai 

bagi perusahaan. 

2.1.1.3. Teori Kontrak Social 

Menurut Rawl (1999) dalam Hadi (2011) menjelaskan bahwa teori kontrak 

sosial merupakan hak kebebasan individu dan kelompok termasuk society, yang 

dibentuk berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan bagi 
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anggotanya. Secara diagramatis tanggung jawab sosial perusahaan dalam 

spektrum social contract dijelaskan dalam gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Sumber : Crowther David (2008) dalam Nor Hadi (2011) 

Gambar 2.1 Tanggung jawab sosial dalam spektrum social contract 

 

Gambar 2.1 menjelaskan rumusan tanggung jawab perusahaan, yang mana 

pemenuhan tanggung jawab tidak saling meniadakan. Sebagai pihak yang 

memiliki perikatan sosial (social contract), perusahaan disamping berupaya 

menjaga eksistensi dan survival, dengan jalan pencapaian dan peningkatan kinerja 

secara ekonomi (profit), juga harus memperhatikan kaidah tata aturan yang 

berlaku. Pencapaian tujuan secara ekonomi tidak diperkenankan dengan jalan 

menggunakan berbagai cara, melainkan harus taat dan patuh kepada tata aturan 

(perundangan). Begitu juga, upaya untuk memperjuangkan kinerja secara 

ekonomi yang hanya mengikuti pranata aturan yang berlaku ternyata tidak cukup. 

Hal itu karena, keberadaan perusahaan di tengah lingkungan membutuhkan 

legitimasi masyarakat dalam artian luas. Oleh sebab itu perlunya meningkatkan 

perhatian terhadap masalah sosial yang menjadi bagian dalam strategi social 
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responsibility perusahaan. Social responsibility merupakan tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai akibat langsung maupun 

tidak langsung keberadaan perusahaan (Hadi, 2011). 

Teori perikatan social (social contract) memberikan gambaran bahwa CSR 

muncul akibat dari keberadaan perusahaan yang tidak lepas dari pengaruh sosial 

masyarakat. 

2.1.2. CSR (Corporate Social Responsibility) 

2.1.2.1. Pengertian CSR (Corporate Social Responsibility) 

 Menurut The World Business Council for Sustainable Development 

(WBSCD, 1999), Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial 

perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi 

bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para 

karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun 

masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang 

bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan (Nurlela dan 

Islahudin, 2008). 

 Kotler dan Lee (2005) menyatakan bahwa : 

“corporate social responsibility is a commitment to improve community 

well being through discretionary business practices and contribution of 

corporate resources”. 

Kotler dan Lee (2005) memberikan penekanan pada kata discretionary 

yang berarti kegiatan CSR semata-mata merupakan komitmen perusahaan secara 

sukarela untuk turut meningkatkan kesejahteraan komunitas dan bukan 
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merupakan aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum dan perundang-undangan 

seperti kewajiban untuk membayar pajak atau kepatuhan perusahaan terhadap 

undang-undang ketenagakerjaan. Kata discretionary juga memberikan nuansa 

bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas CSR haruslah perusahaan yang telah 

menaati hukum dalam pelaksanaan bisnisnya hal tersebut sangatlah tidak tepat 

bila kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan yang tidak baik dalam 

memperlakukan karyawan atau melakukan berbagai kecurangan baik dalam 

pembuatan laporan keuangan maupun kecurangan terhadap lingkungan hidup 

(Kotler dan Lee, 2005). 

Menurut Budi Untung (2009) Corporate Social Responsibility adalah 

komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan 

ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial 

perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap 

aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. 

Sedangkan Corporate Social Responsibility (CSR) didefinisikan oleh 

Visser et al. (2007) tentang bagaimana perusahaan melakukan proses bisnisnya 

dengan memproduksi sesuatu yang secara keseluruhan tidak hanya akan 

memberikan keuntungan bagi perusahaan tetapi juga memberikan dampak yang 

baik dan positive bagi sosialnya. 

Meskipun konsep CSR baru dikenal pada awal tahun 1970 an, namun 

konsep tanggung jawab sosial sudah dikemukakan oleh HR. Bowen pada tahun 

1953 (Solihin, 2008). Konsep CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan antara 

pemerintah, lembaga sumberdaya masyarakat, serta komunitas setempat (lokal). 
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Kemitraan ini tidaklah bersifat pasif dan statis. Kemitraan ini merupakan 

tanggung jawab bersama secara sosial antara stakeholders (Hadi, 2008). 

Menurut Moir (2001) para pendukung CSR semakin peka terhadap isu-isu 

yang mencakup seperti penutupan pabrik, hubungan karyawan, hak asasi manusia, 

etika perusahaan, hubungan masyarakat dan lingkungan. Masih menurut Moir, 

CSR di negara Eropa, dapat dilihat adanya sebuah organisasi keanggotaan 

perusahaan besar di seluruh Eropa, dalam menginvestasikan uangnya di 

perusahaan mereka perlu melihat bidang-bidang sebagai berikut : tenaga kerja 

(karyawan), pasar (pelanggan, pemasok), lingkungan, masyarakat, etika dan hak 

asasi manusia. 

Menurut Solihin (2008) selain istilah CSR yang telah disebutkan diatas ada 

istilah lain dalam tanggung jawab sosial, Corporate Social Performance, 

Corporate Social Responsiveness, Corporate Citizenship. Walaupun dalam 

definisi istilah-istilah tersebut berbeda tetapi istilah-istilah tersebut terdapat 

keterkaitan dengan Corporate Social Responsibility (CSR). 

Corporate Social Performance merupakan penyempurnaan terhadap 

konsep CSR. CSP merupakan konsep yang secara garis besar menitikberatkan 

pada bagaimana perusahaan dapat mengukur segala tindakan serta hasil yang 

diperoleh dari kegiatan sosial yang dijalaninya. Dapat dikatakan bahwa kegiatan 

sosial pun harus dapat diukur keberhasilannya seperti kegiatan operasional 

perusahaan yang lainnya (Solihin, 2008). 

Menurut Donna Wood dalam Visser et al. (2007) menyatakan bahwa 

Corporate Social Responsiveness merupakan bentuk respon atas desakan dari 
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masyarakat dan lingkungan terhadap perusahaan. Sehingga perusahaan secara 

tidak langsung memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan sosial yang 

bertujuan memperbaiki keadaan sosial (Solihin, 2008). 

Corporate Citizenship didefinikan oleh Malcolm McIntosh dalam Visser et 

al. (2007) merupakan sebuah hubungan antara bisnis dan sosial yang didalamnya 

terkandung kegiatan sosial, lingkungan dan politik yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

Semua definisi tersebut merupakan pelebaran dan penyempurnaan dari 

Corporate Social Responsibility (CSR) dan mengandung makna bahwa 

perusahaan tidak hanya melakukan aktivitas yang dapat menguntungkan 

perusahaan itu sendiri, tetapi harus memerdulikan aspek lingkungan dan sosial, 

yang mungkin aspek itu merupakan aspek tertentu dari perusahaan (Hadi, 2011). 

2.1.2.2. Indikator CSR 

Standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia adalah 

merujuk standar yang dikembangkan oleh GRI (Global Reporting Initiatives). 

Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Manajemen (IAI-KAM) atau 

sekarang dikenal dengan Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) merujuk 

standar yang dikembangkan oleh GRI dalam pemberian penghargaan Indonesia 

Suistanability Report Awards (ISRA) kepada perusahaan-perusahaan yang ikut 

serta dalam membuat laporan keberlanjutan atau suistanability report. Standar 

GRI dipilih karena lebih memfokuskan pada standar pengungkapan berbagai 

kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas dan pemanfaatan suistanability reporting. 
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2.1.2.3. Global Reporting Initiatives (GRI) 

Global Reporting Initiatives (GRI) menghasilkan panduan sustainability 

reporting yang diakui secara de facto sebagai standar dunia. Misi GRI adalah 

untuk membentuk sustainability reporting sebagai suatu kegiatan rutin bagi 

seluruh organisasi dan sebagai pelaporan yang dapat di perbandingkan 

(comparable) sebagaimana pelaporan keuangan. GRI Guidelines adalah standar 

pelaporan yang paling banyak digunakan di dunia. 

GRI Guidelines merupakan standar pelaporan yang paling sering 

digunakan karena dari segi penyusunannya, GRI disusun dengan melibatkan 

berbagai kalangan melalui suatu konsensus. Hal ini berarti perwakilan dari 

berbagai kalangan masyarakat bisnis, masyarakat sipil, buruh, akuntansi, investor, 

akademisi, pemerintah, dan kalangan lainnya. 

G3 atau yang biasa disebut sebagai third generation dari GRI sustainablity 

reporting guidelines diluncurkan pada bulan oktober 2006. G3 Guidelines 

menyediakan pandual universal bagi pelaporan kinerja sustainability. Ini berarti 

G3 berlaku bagi seluruh jenis perusahaan, baik besar, kecil maupun perusahaan 

nonprofit (seperti LSM). 

Dalam standar GRI (GRI 3.0) Indikator kinerja di bagi menjadi 3 

komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang mencakup 

ketenagakerjaan, HAM, masyarakat dan tanggung jawab atas produk. 

Jadi, dalam melakukan penilaian luas pengungkapan CSR, item-item yang 

akan diberikan skor akan mengacu kepada indikator kinerja atau item yang 

disebutkan dalam GRI guidelines, minimal yang harus ada antara lain : 
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1. Indikator kinerja ekonomi terdiri dari 9 item, meliputi aspek Kinerja 

ekonomi; Kehadiran pasar; dan Dampak ekonomi tidak langsung. 

2. Indikator kinerja lingkungan terdiri dari 30 item, meliputi aspek Material; 

Energi; Air; Biodiversitas; Emisi, Efluensi, Limbah; Produk dan Jasa; 

Kepatuhan; Transportasi; Menyeluruh. 

3. Indikator ketenagakerjaan terdiri dari 14 item, meliputi aspek Pekerjaan; 

Tenaga Kerja; Kesehatan dan Keselamatan Jabatan; Pelatihan dan 

Pendidikan; Keberagaman dan Kesempatan setara. 

4. Indikator HAM terdiri dari 9 item, meliputi aspek Praktek Investasi dan 

Pengadaan; Non-Diskriminasi; Kebebasan Berserikat dan Berunding 

Bersama Berkumpul; Pekerja Anak; Kerja Paksa dan Kerja Wajib; 

Tindakan Pengamanan; Hak penduduk asli. 

5. Indikator masyarakat terdiri dari 8 item, meliputi aspek Komunitas; 

Korupsi; Kebijakan Publik; Kelakuan Tidak Bersaing; Kepatuhan. 

6. Indikator tanggung jawab atas produk terdiri dari 9 item, meliputi aspek 

Kesehatan dan Keamanan Pelanggan; Pemasangan Label bagi Produk dan 

Jasa; Komunikasi Pemanasan; Keleluasaan Pribadi Pelanggan; Kepatuhan. 
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Tabel 2.1 

Daftar Indikator Pengungkapan Menurut GRI 

NO ITEM 

GRI 

INDIKATOR KINERJA EKONOMI 

Aspek: Kinerja Ekonomi 

1 EC1 Pendisitribusian nilai ekonomi langsung meliputi pendapatan, biaya 

operasi, imbal jasa karyawan, donasi dan investasi komunitas lainnya, 

laba ditahan dan pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah. 

2 EC2 Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta 

perluangnya bagi aktivitas organisasi. 

3 EC3 Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan jasa karyawan. 

4 EC4 Bantuan keuangan yang diterima dari pemerintah. 

  Aspek : Kehadiran Pasar 

5 EC5 Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah minimum 

setempat pada lokasi operasi. 

6 EC6 Kebijakan, praktik, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada 

lokasi operasi. 

7 EC7 Prosedur penerimaan pegawai lokal yang akan dipekerjakan pada lokasi 

operasi yang signifikan 

  Aspek : Dampak Ekonomi Tidak Langsung 

8 EC8 Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang 

diberikan untuk kepentingan public secara komersial, natura, atau pro 

bono. 

9 EC9 Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang 

signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya. 

  INDIKATOR KINERJA LINGKUNGAN 

  Aspek : Bahan Baku 

10 EN1 Penggunaan bahan diperinci berdasarkan berat atau volume. 

11 EN2 Persentase penggunaan bahan daur ulang 

  Aspek : Energi 

12 EN3 Penggunaan energi langsung dari sumber daya energi primer 

13 EN4 Pemakaian energi tidak langsung berdasarkan sumber primer. 

14 EN5 Penghematan energi melalui konservasi dan peningkatan efisiensi 

15 E6 Inisiatif mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi 

yang dapat diperbarui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi 

sebagai akibat dari inisiatif tersebut. 

16. EN7 Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan 

pengurangan yang dicapai. 

  Aspek: Air 

17 EN8 Total pengambilan air per sumber. 

18 EN9 Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air 

19 EN10 Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang 

  Aspek : Biodiversitas 

20 EN11 Lokasi dan ukuran tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh organisasi 

pelapor yang berlokasi didalam, atau yang berdekatan dengan daerah yang 

diproteksi (dilindungi) atau daerah-daerah yang memiliki nilai 

keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi 

21 EN12 Uraian atas berdampak signifikan yang berakibat oleh aktivitas, produk, 

dan jasa organisasi pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah 

yang di proteksi (dilindungi) dan di daerah yang memiliki 
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keanekaragaman hayati bernilai tinggi diluar daerah yang di proteksi 

(dilindungi) 

22 EN13 Perlindungan dan pemulihan habitat. 

23 EN14 Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola dampak 

terhadap keanekaragaman hayati. 

24 EN15 Jumlah spesies berdasarkan tingkat resiko kepunahan yang masuk dalam 

Daftar Merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang masuk dalam 

daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-daerah yang terkena 

dampak operasi. 

  Aspek: Emisi, Efluen dan Limbah 

25 EN16 Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak 

langsung dirinci berdasarkan berat. 

26 EN17 Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat. 

27 EN18 Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya. 

28 EN19 Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon (Ozon Depleting 

Substance) diperinci berdasarkan berat. 

29 EN20 Nox, Sox, dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci berdasarkan 

jenis dan berat. 

30 EN21 Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan. 

31 EN22 Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan. 

32 EN23 Jumlah dan berat volume tumpahan yang signifikan. 

33 EN24 Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah yang dianggap 

berbahaya menurut Lampiran Konvensi Basel I, II, III, dan VIII, dan 

persentase limbah yang diangkut secara internasional. 

34 EN25 Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan 

air serta habitat terkait yang signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan 

limpasan air organisasi pelapor. 

  Aspek : Produk dan Jasa 

35 EN26 Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan 

sejauh mana dampak pengurangan tersebut. 

36 EN27 Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut 

kategori. 

  Aspek : Kepatuhan 

37 EN28 Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah sanksi non moneter atas 

pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan 

  Aspek : Transparansi 

38 EN29 Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan 

barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi 

perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan. 

39 EN30 Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut 

jenisnya. 

  INDIKATOR KINERJA SOSIAL 

  Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak 

  Aspek : Pekerjaan 

40 LA1 Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan dan 

wilayah. 

41 LA2 Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis 

kelamin dan wilayah. 

42 LA3 Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (full time) yang tidak 

disediakan kepada karyawan tidak tetap (part time) menurut kegiatan 

pokoknya. 

  Aspek : Tenaga Kerja / Hubungan Manajemen 

43 LA4 Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif 

tersebut. 
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44 LA5 Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, 

termasuk apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut. 

  Aspek : Kesehatan dan Keselamatan Jabatan 

45 LA6 Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia 

kesehatan dan keselamatan antara manajemen dan pekerja yang 

membantu, memantau dan member nasihat untuk program keselamatan 

dan kesehatan jabatan. 

46 LA7 Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang, 

dan ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut 

wilayah. 

47 LA8 Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/ bimbingan, pencegahan, 

pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota 

keluarga dan anggota masyarakat, mengenai penyakit berat/berbahaya. 

48 LA9 Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi 

dengan serikat karyawan 

  Aspek : Pelatihan dan Pendidikan 

49 LA10 Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan berdasarkan jenis/kategori 

karyawan. 

50 LA11 Program untuk pengaturan ketrampilan dan pembelajaran sepanjang hayat 

yang menunjang kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu 

mereka dalam menatur akhir karier. 

51 LA12 Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan 

perkembangan karier secara teratur. 

52 LA13 Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian karyawan tiap 

kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan 

kelompok minoritas, dan keanekaragaman indikator lain. 

53 LA14 Rasio gaji pokok laki-laki dan perempuan berdasarkan kategori karyawan. 

  Hak Asasi Manusia 

  Aspek : Praktek Investasi dan Pengadaan 

54 HR1 Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat 

klausul hak asasi manusia atau telah menjalani proses skrinning/filtrasi 

terkait dengan aspek hak asasi manusia. 

55 HR2 Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses 

skrinning/filtrasi atas aspek hak asasi manusia. 

56 HR3 Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal mengenai kebijakan dan 

serta prosedur terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan 

dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang telah 

menjalani pelatihan. 

  Aspek : Nondiskriminasi 

57 HR4 Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang 

diambil/dilakukan. 

  Aspek : Kebebasan Berserikat dan berunding Bersama Berkumpul 

58 HR5 Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang teridentifikasi dapat 

menimbulkan rasio yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk 

mendukung hak-hak tersebut. 

  Aspek : Pekerja Anak 

59 HR6 Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat 

menimbulkan terjadinya kasus pekerja anak, dan langkah-langkah yang 

diambil untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak. 

  Aspek : Kerja Paksa dan Kerja Wajib 

60 HR7 Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat 

menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib, dan langkah-langkah 

yang telah diambil untuk mendukung upaya penghapusan kerja paksa atau 

kerja wajib. 
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  Aspek : Praktek/Tindakan Pengamanan 

61 HR8 Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan 

dan prosedur organisasi terkait dengan aspek hak asasi manusia yang 

relevan dengan kegiatan operasi. 

  Aspek : Hal Penduduk Asli 

62 HR9 Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan 

langkah-langkah yang diambil. 

  Masyarakat/Sosial 

  Aspek : Komunitas 

63 SO1 Sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan setiap program dan praktek 

yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap 

masyarakat, baik pada saat memulai, pada saat beroperasi, dan pada saat 

mengakhiri. 

  Aspek : Korupsi 

64 SO2 Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi. 

65 SO3 Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur anti 

korupsi 

66 SO4 Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi. 

  Aspek : Kebijakan Publik 

67 SO5 Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses pemuatan 

kebijakan publik. 

68 SO6 Nilai kontribusi keuangan dan natura kepada partai politik, politisi, dan 

institusi terkait berdasarkan Negara dimana perusahaan beroperasi. 

  Aspek : Kelakuan Tidak Bersaing 

69 SO7 Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan anti persaingan, 

anti trust, dan praktek monopoli serta sanksinya. 

  Aspek : Compliance 

70 SO8 Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi non moneter untuk 

pelanggaran hukum dan peraturan yang telah dilakukan 

  Tanggung Jawab Produk 

  Aspek : Kesehatan dan Keamanan Pelanggan 

71 PR1 Tahapan daur hidup dimana dampak produk dan jasa yang menyangkut 

kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan, dan persentase 

dari kategori produk dan jasa yang penting yang harus mengikuti prosedur 

tersebut. 

72 PR2 Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak 

kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup per 

produk. 

  Aspek : Pemanasan Label bagi Produk dan Jasa 

73 PR3 Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan 

persentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait dengan informasi 

yang dipersyaratkan tersebut. 

74 PR4 Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai penyediaan 

informasi produk dan jasa serta pembelian label per produk. 

75 PR5 Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survey 

yang mengukur kepuasan pelanggan. 

  Aspek : Komunikasi Pemasaran 

76 PR6 Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan voluntary 

codes yang terkait dengan komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, 

promosi, dan sponsorship. 

77 PR7 Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes sukarela mengenai 

komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship 

menurut produknya. 

  Aspek : Keleluasaan Pribadi (privacy) Pelanggan 
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78 PR8 Total jumlah keluhan sehubungan dengan hilangnya privacy konsumen 

dan hilangnya data konsumen. 

  Aspek : Kepatuhan 

79 PR9 Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan mengenai 

pengadaan dan penggunaan produk dan jasa. 

  

2.1.2.4. Akuntansi CSR 

Menurut Lako (2011) akuntansi CSR adalah suatu proses pengukuran , 

pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan informasi terkait efek-efek sosial dan 

lingkungan dari tindakan-tindakan ekonomi perusahaan bagi kelompok-kelompok 

tertentu dalam masyarakat atau yang menjadi stakeholder perusahaan. 

Ada dua dimensi utama dalam akuntansi CSR. Pertama, melaporkan dan 

mengungkapkan cost dan benefit dari aktivitas ekonomi perusahaan yang secara 

langsung berdampak pada profitabilitas bottom line (laba). Costs and benefits bisa 

dihitung dan dikuantifisir secara akuntansi. Kedua, melaporkan costs and benefits 

dari aktifitas ekonomi perusahaan yang berdampak langsung pada individu, 

masyarakat dan lingkungan. Benefits itu sulit di kuantifisir sehingga pelaporannya 

harus dilakukan secara kualitatif. 

Akuntansi tradisional berfokus pada hasil yang dicapai perusahaan dari 

transaksi antara dua atau lebih entitas, tetapi Belkaoui (1981) mengungkapkan, 

bahwa perusahaan semestinya berinteraksi juga dengan lingkungannya. Belkaoui 

selanjutnya memberi istilah akuntansi untuk akuntansi lingkungan adalah 

Socioeconomic Accounting. Disebutkan bahwa Socioeconomic Accounting 

merupakan proses pengukuran dan pengungkapan terhadap dampak yang diterima 

antara perusahaan dengan lingkungannya. 
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Biaya yang tidak sedikit yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan 

CSR, perlakuan akuntansi CSR dalam laporan keuangan menurut Lako  (2011) 

dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : biaya yang dapat menghasilkan manfaat secara 

ekonomis dan biaya yang kemungkinan tidak menghasilkan manfaat ekonomis. 

“Pertama, untuk pengorbanan sumber-sumber ekonomi bagi aktivitas CSR 

yang memiliki manfaat ekonomi dimasa depan, perlakuan akuntansinya 

adalah sebagai pengeluaran investasi (asset) dan diamortisasi ke periode 

periode selanjutnya, sebagai contoh, investasi dalam teknologi ramah 

lingkungan, teknologi daur ulang produk, investasi dalam proyek 

lingkungan dan kemitraan. 

Kedua, untuk pengorbanan sumber-sumber ekonomi bagi aktivitas CSR 

yang tidak memiliki manfaat ekonomis dimasa depan, perlakuan 

akuntasinya adalah sebagai beban (expense) periodik dan langsung 

dilaporkan dalam laporan laba rugi pada kelompok biaya operasi atau 

biaya kontijensi. Sebagai contoh, biaya administrasi dan umum untuk 

program-program CSR, biaya pengembangan kompetensi SDM dalam isu-

isu CSR, dan lainnya.” 

 

Sedangkan pengungkapannya disajikan dalam Catatan Atas Laporan 

Keuangan, dan manfaat yang tidak dapat diukur secara moneter dapat disajikan 

pula dalam Catatan Atas Laporan Keuangan secara kualitatif atau dalam laporan 

tahunan yang dibuat oleh perusahaan. Perusahaan dapat membuat laporan terpisah 

untuk mengungkapkan kegiatan CSR selain di Catatan Atas Laporan Keuangan, 

sesuai pada PSAK No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan revisi 2012 

paragraf 14 menyatakan bahwa : 

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan 

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi 

industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan 

bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna 

laporan keuangan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan 

tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan” 



28 
 

Asumsi yang mendasari akuntansi CSR adalah perusahaan tidak hanya 

memiliki tanggung jawab ekonomi memaksimalkan laba (profit) untuk 

meningkatkan nilai kekayaan pemegang saham. Tetapi juga memiliki tanggung 

jawab moral dan etis untuk meningkatkan nilai, kapasitas, dan kualitas masyarakat 

(people), serta lingkungan (planet) yang turut menanggung externalities dari 

aktivitas ekonomi perusahaan (Lako, 2011). 

Pernyataan tersebut sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh John 

Elkington (1997) dalam Solihin (2008) bahwa konsep triple bottom line 

merupakan perluasan dari konsep akuntansi tradisional yang hanya memuat 

bottom line tunggal yakni hasil-hasil keuangan dari aktivitas ekonomi perusahaan. 

Secara lebih rinci, Elkington menjelaskan triple bottom line sebagai berikut. 

“the three lines of the triple bottom line represent society, the economy 

and the environment. Society depend on the global ecosystem, whose 

health represent the ultimate bottom line. The three lines are not stables; 

they are in constant flux, due to social, political, economic and 

environmental pressures, cycleand conflict”.  

 

2.1.2.5. Manfaat Corporate Social Responsibility 

Beberapa keuntungan bisa didapatkan perusahaan bila menerapkan 

Corporate Social Responsibility di dalam operasi dan strategi bisnisnya (Kotler 

dan Lee, 2005 : 10). 

1. Meningkatkan penjualan pangsa pasar 

Investasi yang ditanamkan dalam program Corporate Social Responsibility 

dapat menjadi jalan bagi perusahaan untuk menuju peluang pasar yang 

lebih besar. Perilaku konsumen yang semakin hari semakin efektif, mulai 



29 
 

menunjukkan resistensi mereka terhadap perusahaan yang tidak mengikuti 

peraturan dan tidak tanggap terhadap isu sosial dan lingkungan. 

2. Memperkuat brand positioning 

Konsumen menilai merek berdasarkan performance dan beberapa aspek 

rasionalnya, disamping itu mereka juga menilai lebih lanjut merek 

berdasarkan aspek emosional dan psikologi. Tanggung jawab sosial 

perusahaan mempunyai efek positif terhadap posisi merek dimata 

masyarakat. Secara emosional, konsumen akan lebih respek terhadap 

perusahaan yang lebih peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. 

3. Membersihkan dan meningkatkan citra perusahaan 

Kontribusi positif perusahaan akan mendongkrak reputasi dan citra positif 

perusahaan. Inilah yang menjadi modal non financial utama bagi 

perusahaan untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan. Citra dan reputasi 

yang kuat di masyarakat akan menjadi aset yang berharga diwaktu krisis 

dan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan, 

memotivasi, dan mempertahankan karyawannya. 

4. Menurunkan biaya operasi 

Penurunan biaya operasi dan peningkatan jumlah keuntungan dapat 

menjadi kelebihan bagi perusahaan yang menerapkan program tanggung 

jawab sosial. Contoh kecil yang mudah dipahami adalah upaya recycle 

atau daur ulang limbah ke dalam siklus produksi. Disamping memperkecil 

biaya dengan memanfaatkan kembali limbah pabrik, proses ini juga tentu 

mengurangi dampak negatif perusahaan perusakan lingkungan. 
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5. Meningkatkan hubungan kedekatan dengan para investor 

Beberapa argumen berbunyi bahwa kegiatan tanggung jawab sosial 

perusahaan dapat meningkatkan nilai saham. Hal ini merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi ketertarikan investor-investor baru untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan yang mengimplementasikan 

Corporate Social Responsibilitty.  

Menurut Budi Untung (2009) ada beberapa manfaat CSR bagi perusahaan 

antara lain : 

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan. 

2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. 

3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan. 

4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. 

5. Membuang peluang pasar yang lebih luas. 

6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah. 

7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders. 

8. Memperbaiki hubungan dengan regulator. 

9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. 

10. Peluang mendapatkan penghargaan 

Tanggung jawab sosial perusahaan dapat memberikan manfaat potensial 

bagi perusahaan (Hadi, 2011). Dalam ISO 26000 (www.csrindonesia.com) 

disebutkan manfaat CSR bagi perusahaan yaitu : 

http://www.csrindonesia.com/
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1. Mendorong lebih banyak informasi dalam pengambilan keputusan 

berdasarkan peningkatan pemahaman terhadap ekspektasi masyarakat, 

peluang jika kita melakukan tanggung jawab sosial (termasuk manajemen 

risiko hukum yang lebih baik) dan risiko jika tidak bertanggung jawab 

secara sosial. 

2. Meningkatkan praktek pengelolaan risiko dari organisasi 

3. Meningkatkan reputasi organisasi dan menumbuhkan kepercayaan publik 

yang lebih besar. 

4. Meningkatkan daya saing organisasi. 

5. Meningkatkan hubungan organisasi dengan para stakeholder dan kapasitas 

untuk inovasi, melalui paparan perspektif baru dan kontak dengan para 

stakeholder. 

6. Meningkatkan loyalitas dan semangay kerja karyawan, meningkatkan 

keselamatan dan kesehatan baik karyawan laki-laki maupun perempuan 

dan berdampak posotif pada kemampuan organisasi untuk merekrut, 

memotivasi dan mempertahankan karyawan. 

7. Memperoleh penghematan terkait dengan peningkatan produktivitas dan 

efisiensi sumber daya, konsumsi air dan energi yang lebih rendah, 

mengurangi limbah, dan meningkatkan ketersediaan bahan baku. 

8. Meningkatkan keandalan dan keadilan transaksi melalui keterlibatan 

politik yang bertanggung jawab, persaingan yang adil, dan tidak adanya 

korupsi. 
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9. Mencegah atau mengurangi potensi konflik dengan konsumen tentang 

produk atau jasa. 

2.1.3.  Corporate Social Responsibility Disclosure 

2.1.3.1. Pengertian pengungkapan CSR (Corporate Social Responsibility 

Disclosure) 

Hendriksen dalam Solihin (2009) menyatakan bahwa dalam pengertian 

luasnya, pengungkapan berarti penyampaian informasi (release of information). 

Para akuntan cenderung menggunakan kata ini dalam pengertian yang agak 

terbatas yaitu : 

“Penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam 

laporan keuangan biasanya tahunan. Penyampaian informasi di dalam 

neraca, laporan rugi laba, serta laporan arus kas termasuk dalam 

pengakuan dan pengukuran.” 

 

Menurut Hackston dan Milne (1996) dalam Sembiring (2005) 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sering disebut juga sebagai 

corporate social responsibility atau social disclosure, corporate social reporting, 

social reporting merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan 

lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang 

berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Pengungkapan 

tanggung jawab sosial juga dapat diartikan sebagai tanggung jawab moral suatu 

perusahaan terhadap strategic stakeholdersnya, terutama komunitas dan 

masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. 
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Menurut Mathews dalam Solihin (2009) praktik pelaksanaan corporate 

social responsibility (CSR) memang merupakan praktik bisnis yang sifatnya 

sukarela, baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang dibuat oleh organisasi 

untuk menginformasikan aktivitasnya, artinya pelaksanaan CSR ataupun 

pengungkapan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis atas kegiatan CSR nya 

berasal dari inisiatif perusahaan dan bukan merupakan aktivitas yang dituntut 

untuk dilakukan perusahaan oleh peraturan perundang-undangan dan standar 

akuntansi yang berlaku di Indonesia. 

Tapi belakangan ini praktik CSR bukan lagi sekedar bersifat sukarela 

tetapi bersifat mandatori atau keharusan yang di atur oleh undang-undang, dapat 

kita lihat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas pasal 74 yang menyebutkan bahwa perusahaan yang 

kegiatan usahanya banyak menggunakan sumber daya alam atau berkaitan dengan 

sumber daya alam, maka perusahaan wajib untuk memberikan tanggung jawab 

sosial (social responsibility) kepada masyarakat dan lingkungan sekitar dengan 

melaksanakan praktik CSR (Lako, 2011). 

Menurut Gray et al. (1988) dalam Rahajeng (2010), tujuan pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahan adalah : 

1. Untuk meningkatkan image perusahaan. 

2. Untuk meningkatkan akuntabilitas suatu organisasi, dengan asumsi bahwa 

terdapat kontrak sosial antara organisasi dengan masyarakat. 

3. Untuk memberikan informasi kepada investor. 
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2.1.3.2. Pengungkapan Sosial Dalam Laporan Tahunan 

Hendriksen (1991) yang diungkap Nurlela dan Islahuddin (2008) 

mendefinisikan pengungkapan (disclosure) sebagai penyajian sejumlah informasi 

yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien. 

Pengungkapan ada bersifat wajib (mandatory) yaitu pengungkapan informasi 

wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar 

tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (voluntary) yang merupakan 

pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang 

berlaku. 

Glouter dalam Rimba (2010) menyebutkan tema-tema yang termasuk 

dalam wacana Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial adalah : 

1. Kemasyarakatan 

Tema ini mencakup aktivitas kemasyarakatan yang diikuti oleh 

perusahaan, misalnya aktivitas yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, 

dan seni serta pengungkapan aktivitas kemasyarakatan lainnya. 

2. Ketenagakerjaan 

Tema ini meliputi dampak aktivitas perusahaan pada orang-orang dalam 

perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut meliputi : rekruitmen, program 

pelatihan, gaji dan tuntutan, mutasi dan promosi dan lainnya. 

3. Produk dan Konsumen 

Tema ini melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa, antara lain 

kegunaan durability, pelayanan, kepuasan pelanggan, kejujuran dalam 

iklan, kejelasan/kelengkapan isi pada kemasan, dan lainnya. 
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4. Lingkungan Hidup 

Tema ini meliputi aspek lingkungan dari proses produksi, yang meliputi 

pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis, pencegahan dan 

perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya alam dan 

konversi sumber daya alam. 

Tanggung jawab sosial perusahaan diungkapkan didalam laporan yang 

disebut Suistanability Report. Sedangkan Suistanability Reporting adalah 

pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkngan dan sosial, pengaruh dan 

kinerja organisasi dan produknya dalam konteks pembangunan berkelanjutan. 

(Nurlela dan Islahuddin, 2008). 

2.1.4. Nilai Perusahaan 

2.1.4.1. Pengertian Nilai Perusahaan 

Menurut Van Horne (2002) mendefinisikan nilai perusahaan sebagai 

berikut : 

“Value is represented by the market price of the company’s common stock 

which in turn, is a function of firm’s investment financing and dividen 

decision.” 

 

Dapat diartikan secara bebas bahwa nilai merupakan perwujudan harga 

pasar dari perusahaan yang tercermin dari harga saham sebagai fungsi pembuat 

keputusan investasi, pendanaan dan kebijakan pemberian dividen. 

Sejalan dengan pertanyaan sebelumnya, menurut Fakhruddin dan Hadianto 

(2001) dalam Martatilova (2012) nilai perusahaan didefinisikan sebagai persepsi 
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investor yang sering dikaitkan dengan harga saham, harga saham yang tinggi 

membuat nilai perusahaan juga tinggi. Selain sebagai persepsi investor, nilai 

perusahaan juga menunjukan seberapa berhasil manajemen melaksanakan 

tugasnya (Prasetyo, 2011). 

Pendapat lain menurut Nurlela dan Islahuddin (2008), disebutkan bahwa 

nilai perusahaan sebagai nilai pasar. Alasannya karena nilai perusahaan dapat 

memberikan kemakmuran atau keuntungan bagi pemegang saham secara 

maksimum. 

Nilai perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya. Harga pasar dari 

saham perusahaan terbentuk antar pembeli dan penjual disaat terjadi transaksi 

disebut nilai pasar perusahaan, karena harga pasar saham dianggap cerminan dari 

nilai aset perusahaan sesungguhnya. Nilai perusahaan yang dibentuk melalui 

indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. 

Adanya peluang investasi dapat memberikan sinyal positif tentang perubahan 

perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan nilai 

perusahaan (Fama, 1970). 

Nilai perusahaan dapat dicapai dengan maksimum jika para pemegang 

saham menyerahkan urusan pengelolaan perusahaan kepada orang-orang yang 

berkompeten dalam bidangnya, seperti manajer maupun komisaris (Hadi, 2011). 

Menurut Porter (2006) perusahaan dapat menggunakan informasi 

tanggung jawab sosial sebagai keunggulan kompetitif perusahaan. Perusahaan 

yang memiliki kinerja lingkungan dan sosial yang baik akan direspon positif oleh 

investor melalui peningkatan harga saham (Martatilova, 2012). 
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2.1.4.2. Penilaian Perusahaan 

2.1.4.2.1. Penilaian perusahaan berdasarkan perspektif manajer perusahaan 

Menurut Prasetyo (2011) penilaian (valuation) perusahaan dikenal dengan 

istilah corporate valuation, yaitu metode penilaian kondisi perusahaan saat ini dan 

estimasi beberapa tahun kedepan. Masih menurut Prasetyo, bagi para manajer 

perusahaan dapat melakukan valuasi dengan tepat, ada beberapa falsafah dasar 

yang perlu dipahami : 

1. Keakuratan data keuangan historis. Keakuratan data dalam laporan 

keuangan mutlak diperlukan agar nilai yang diperoleh dapat 

menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. 

2. Dimensi nilai waktu dari uang. Jika valuasi dilakukan untuk beberapa 

tahun ke depan, maka seorang penilai perlu mempertimbangkan 

penggunaan konsep nilai waktu dari uang. 

3. Transparansi dan objektivitas. Valuasi sangat memerlukan transparansi 

dan objektivitas dari penilai. Banyaknya asumsi yang harus dibangun 

terkadang membuat hasil valuasi kehilangan objektivitasnya. Tanpa 

adanya kedua unsur tersebut maka nilai yang dihasilkan tidak akan 

merepresentasikan kondisi yang sesungguhnya. 

4. Refleksi hasil kuantitatif. Pada fase ini tak jarang penilai memiliki refleksi 

yang berbeda atas hasil perhitungan yang sama, sehingga untuk 

meminimalisir hal tersebut para penilai perlu memahami seluk beluk setiap 

rumus yang digunakan. 
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5. Dimensi waktu dari hasil valuasi. Dewasa ini perlu dilakukan perhitungan 

nilai perusahaan secara periodik, karena nilai perusahaan dapat berubah 

secara signifikan akibat dinamika faktor-faktor ekonomi yang 

mempengaruhinya. 

Menurut prasetyo (2011) dengan mengetahui nilai perusahaan yang 

sesungguhnya dapat memberikan keuntungan sebagai berikut ; (1) dapat 

memperkelas langkah manajemen, (2) manajemen dapat memahami kinerja yang 

telah dicapai, (3) dapat memperhitungkan potensi di masa yang akan datang, (4) 

untuk mengukur efektivitas setiap kebijakan manajemen, (5) dapat dijadikan 

bahan perbandingan dengan tahun sebelumnya, sehingga manajemen dapat 

memberikan keputusan yang lebih baik bagi perusahaan, (6) dapat dijadikan 

bahan pertimbangan untuk keperluan investasi dan pendanaan. 

Valuasi perusahaan memegang peranan penting dalam berbagai keputusan 

manajerial, mulai dari keputusan investasi, pendanaan, dividen, hingga stabilitas 

arus kas. Dengan demikian pemahaman atas model dan prosedur penilaian sangat 

menentukan keakuratan hasil. Melakukan valuasi perusahaan berarti mengukur 

tidak hanya kekayaan (aset) tetapi juga keterkaitannya dengan utang dan ekuitas 

(Prasetyo, 2011). 

Secara umum dikenal tiga pendekatan dalam melakukan valuasi yaitu : 

a. Metode discounted cash flow 

Metode ini menekankan nilai waktu dari uang (time value of money) pada 

setiap variabel yang digunakan. Data yang digunakan dengan metode ini 

adalah data yang berasal dari laporan keuangan, sehingga prinsip 
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transparansi, honesty, dan going concern menjadi bahan yang harus 

dipertimbangkan. Metode discounted cash flow dapat menggunakan rumus 

FV (future value) atau PV (present value) dalam setiap variabelnya. 

b. Metode penilaian relatif (relatif valuation) 

Metode ini melakukan valuasi atas nilai perusahaan berdasarkan nilai 

pasarnya. 

c. Metode contingen claim valuation 

Metode ini umumnya digunakan untuk menilai sekuritas yang diterbitkan 

oleh perusahaan. sekuritas tersebut dapat berupa saham biasa, warrant, 

maupun obligasi. 

2.1.4.2.2. Penilaian perusahaan berdasarkan perspektif investor 

Selain yang telah disebutkan diatas, pengukuran nilai perusahaan juga 

dapat dihitung berdasarkan rasio Tobin’s q (Martatilova, 2012). Tobin’s q telah 

dibandingkan dengan Altman Z-score sebagai indikator lain yang layak untuk 

dijadikan sebagai indikator pengukur ekonomi perusahaan (Sudiyatno dan 

Puspitasari, 2010). 

Menurut Sudiyatno dan Puspitasari (2010) Tobin’s q adalah gambaran 

statistik yang berfungsi sebagai proksi dari nilai perusahaan dari perspektif 

investor. Secara sederhana, Tobin’s q adalah pengukur kinerja dengan 

membandingkan dua penilaian dari asset yang sama. Tobin’s q merupakan rasio 

dari nilai pasar asset perusahaan yang diukur oleh pasar dari jumlah saham yang 

beredar dan hutang (enterprise value) terhadap replacement cost dari aktiva 

perusahaan (Fiakas, 2005). Apabila perusahaan memiliki nilai lebih besar dari 
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nilai dasar sebelumnya, maka akan memiliki biaya untuk meningkatkan kembali, 

dan laba kemungkinan akan didapatkan. Berdasarkan pemikiran Tobin, bahwa 

insentif untuk membuat modal investasi baru adalah tinggi ketika surat berharga 

(saham) memberikan keuntungan di masa depan dapat dijual dengan harga yang 

lebih tinggi dari biaya investasinya. (Fiakas, 2005). 

Tobin’s q sebagai indikator pengukur nilai perusahaan telah banyak 

digunakan dalam penelitian keuangan, khususnya penelitian yang mengambil 

permasalahan nilai perusahaan (Sudiyatno dan Puspitasari, 2010). Nilai Tobin’s q 

menggambarkan suatu kondisi peluang investasi yang dimiliki perusahaan (Lang, 

et al 1989). 

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 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. 

q = (MVS + MVD)/RVA 

Dimana : 

MVS = Market value of all outstanding stock. 

MVD = Market value of all debt. 

RVA = Replacement value of all production capacity. 
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Di dalam penggunaannya, Tobin’s q mengalami modifikasi. Modifikasi 

Tobin’s q versi Chung dan Pruitt (1994) telah digunakan secara konsisten karena 

disederhanakan diberbagai simulasi permainan. Modifikasi versi ini secara 

statistik kira-kira mendekati Tobin’s q asli dan menghasilkan perkiraan 99.6% 

dari formulasi aslinya yang digunakan oleh Lindenberg & Ross (1981). 

Formulasinya sebagai berikut : 

q = (MVS + D)/TA 

Dimana : 

MVS = Market value of all outstanding stock. 

D = Debt. 

TA = Firm’s asset’s. 

MVS didapatkan dengan rumus closing price dikalikan dengan outstanding 

stock. Menurut Brigham et al. (1999) Closing price adalah harga saham terakhir 

kali pada saat berpindah tangan di akhir perdagangan . Sedangkan outstanding 

stock adalah jumlah saham yang beredar pada suatu periode tertentu. 

Menurut Rudianto (2012) debt atau hutang adalah kewajiban untuk 

membayar sejumlah uang atau barang atau jasa kepada pihak lain yang timbul 

akibat transaksi yang dilakukan perusahaan di masa lalu. Masih menurut 

Rudianto, aset adalah harta kekayaan (sumber daya) yang dimiliki perusahaan 

pada suatu periode tertentu. Kekayaan tersebut dapat berupa uang (kas), tagihan 

(piutang), persediaan barang dagang, peralatan kantor, kendaraan, bangunan dan 

tanah. 
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Interpretasi dari skor Tobin’s q menurut Sudiyatno dan Puspitasari (2010) 

adalah sebagai berikut : Tobin’s q < 1 menggambarkan bahwa saham dalam 

kondisi undervalued, artinya bahwa manajemen telah gagal dalam mengelola 

aktiva perusahaan dan dapat dikatakan potensi pertumbuhan rendah. Tobin’s q = 1 

menggambarkan bahwa saham dalam kondisi average yaitu manajemen stagnan 

dalam mengelola aktiva dan tidak dapat dikatakan potensi investasi tidak 

berkembang. Tobin’s q > 1 menggambarkan bahwa saham dalam kondisi 

overvalue artinya manajemen berhasil dalam mengelola aktiva perusahaan. Dapat 

dikatakan bahwa potensi pertumbuhan investasi tinggi. 

2.2.  Kerangka Pemikiran 

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan antara lain di dalam 

laporan yang disebut Suistanability Reporting (laporan keberlanjutan). CSR dapat 

menjadi keberlanjutan apabila program yang dibuat oleh suatu perusahaan benar-

benar merupakan komitmen bersama dari segenap unsur yang ada di dalam 

perusahaan itu sendiri. Tentunya tanpa adanya komitmen dan dukungan dengan 

penuh antusias dari karyawan akan menjadikan program-program tersebut 

bagaikan program penebusan dosa dari pemegang saham belaka. Dengan 

melibatkan karyawan secara intensif, maka nilai dari program-program tersebut 

akan memberikan arti tersendiri yang sangat besar bagi perusahaan. Tujuan utama 

perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan terjamin 

tumbuh secara berkelanjutan (sustainable) apabila perusahaan memperhatikan 

dimensi ekonomi, sosial dan lingkaran hidup karena keberlanjutan nerupakan 

keseimbangan antara kepentingan kepentingan ekonomi, lingkungan dan 
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masyarakat. Dimensi tersebut terdapat di dalam penerapan Corporate Social 

Responsibility yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

dan kepedulian terhadap lingkungan disekitar perusahaan (Kusumadilaga, 2010). 

Rustiarini (2010) menyatakan bahwa pengungkapan Corporate Social 

Responsibility berpengaruh pada nilai perusahaan. 

Menurut Lako (2011), didirikannya sebuah perusahaan memiliki tujuan 

yang jelas salah satu adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada 

harga sahamnya. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Fama (1978) menyatakan 

nilai perusahaan akan tercermin dari harga pasar sahamnya. Investor dan para 

stakeholder lainnya akan merespon pengungkapan CSR suatu emiten berdasarkan 

harga saham suatu emiten tersebut (Martatilova, 2012).  

Menurut Hadi (2011) kepercayaan para investor dapat dilihat dari berapa 

baik nilai saham perusahaan yang beredar di Bursa Efek Indonesia, dan itu tidak 

terlepas dari isu yang berkembang berkenaan dengan perusahaan, semakin baik 

citra perusahaan maka akan semakin baik nilai saham yang beredar dan tentu saja 

akan meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pemikiran berikut 

ini : 
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Model Kerangka Pemikiran 
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Adapun kerangka dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

                                                                       

Ho   : Pengungkapan aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Ha      : Pengungkapan aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

2.3.  Peneliti Terdahulu 

 Penelitian empiris terdahulu terkait topik, antara lain : 

1. Nurlela dan Islahuddin (2008) meneliti tentang pengaruh Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan 

manajemen sebagai variabel moderating, dengan mengambil sampel 

perusahaan-perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di BEJ untuk 

tahun 2005. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Social 

Responsibility, prosentase kepemilikan , serta interaksi antara Corporate 

Social Responsibility dengan prosentase kepemilikan manajemen secara 

simultan bepengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara parsial 

Corporate Social Responsibility tidak menunjukkan pengaruh yang 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

2. Rimba Kusumadilaga (2010) meneliti tentang pengaruh Corporate Social 

Responsibility terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai 

Pengungkapan CSR (x) Nilai Perusahaan (y) 
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variabel moderating, dengan mengambil sampel perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2006 dan 2008. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

3. Ayundra Prasetyani (2013) meneliti pengaruh Corporate Social 

Responsibility Disclosure terhadap nilai perusahaan, dengan mengambil 

sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011. 

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pengungkapan CSR mempunyai 

arah yang positif terhadap nilai perusahaan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu periode 

penelitian yang digunakan yaitu empat tahun pengamatan (2010-2013) dan pada 

sektor perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. 

 

 

 


