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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Investor memiliki sudut pandang tersendiri terhadap sebuah perusahaan 

yang tercermin sebagai nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan harga saham 

perusahaan saat ini merupakan cerminan dari nilai yang diberikan oleh 

investor bagi perusahaan untuk masa depan. Tujuan dari perusahaan ialah 

meningkatkan besarnya nilai perusahaan. Tingginya nilai perusahaan 

mencerminkan bahwa makmurnya para pemegang saham. Tidak ada 

keraguan bagi investor untuk memberikan modal mereka sebagai bentuk 

investasi terhadap perusahaan tersebut. Minat investor untuk berinvestasi 

akan semakin kuat. Pengaruh dari tingginya nilai perusahaan salah satunya 

berasal dari kinerja keuangan yang berpengaruh pada naik atau turunnya nilai 

perusahaan. Laporan keuangan dipakai untuk melakukan pengukuran 

terhadap kinerja dari keuangan perusahaan yang dibuat satu kali selama satu 

periode. Laporan keuangan memberikan gambaran atas keuangan perusahaan 

dalam satu periode akuntansi. 

Overview yang dilakukan oleh investor untuk melihat kondisi 

perusahaan dengan mempelajari rasio keuangan perusahaan. Rasio keuangan 

ini digunaan sebagai salah satu alat dalam melakukan perbaikan investasi. 

Investor dapat melihat pengembalian investasi yang telah diberikan kepada 

perusahaan melalui rasio profitabiitas, selain itu adanya rasio profitabilitas 

dapat membantu investor menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola 
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aset serta memanfaatkan modal perusahaan. “Profitabilitas dapat dilihat 

melalui Return on Equityy (ROE) danReturn on Asset (ROA)”. Tingginya 

nilai rasio profitabilitas mencerminkan besarnya nilai profitabilitas 

perusahaan, sehingga dijadikan sebagai sinyal hijau bagi investor untuk 

memberikan investasi ke perusahaan. Hal ini disebabkan investor menilai 

terjaminnya investasi mereka dan akan terjadi pengembalian atau return  

yang tinggi dari hasil investasi. Investor akan menilai baik perusahaan dapat 

terlihat dari tingkat pengembalian atau return yang didapatkan. Pada saat 

perusahaan dapat membukukan tingginya keuntungan, maka akan dapat 

memberikan motivasi terhadap investor dalam berinvestasi. Dampak terlihat 

dari naiknya harga saham serta naiknya permintaan saham serta tingginya 

nilai perusahaan. 

Agency problem timbul ketika terjadi kenaikan nilai perusahaan. Beradu 

perbedaan kepentingan oleh agen dan prinsipal perusahaan akan muncul. 

Perbedaan kepentingan merupakan salah satu alas an terjadinya agency 

problem ini. Manajemen yang memiliki tujuan serta kepentingan yang tidak 

sama dengan visi maupun misi serta tujuan dari perusahaan menjadi salah 

satu dampak munculnya agency problem. Mengabaikan kepentingan dari 

pemilik perusahaan dan memiliki keputusan yang berbedaa menjadi halangan 

bagi perusahaan dalam melakukan pemaksimalan nilai perusahaan. Adanya 

masalah keagenan tersebut sehingga memunculkan biaya keagenan (agency 

cost). Mengurangi adanya agency cost dengan memberikan saham kepada 

pihak manajemen serta pihak institusional (Kadarusman, 2012). 
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Tujuan dari perusahaan ialah melakukan peningkatan pada nilai 

perusahaan, berbeda dengan tujuan bisnis yaitu memberikan insentif serta 

nilai bagi pemegang saham (Mohamed dan Sawandi, 2003). Peningkatan 

pada nilai perusahaan diiringi dengan adanya peningkatan pada kinerja 

keuangan(Jallo et al., 2017). Manajemen dan investor mendapatkan informasi 

terkait kinerja keuangan perusahaan dari laporan keuangan (Rahmawati dan 

Dianita, 2011). Adanya informasi tersaji dalam laporan keuangan dipakai 

oleh pihak investor sebagai alat untuk meniali kinerja keuangan perusahaan. 

Indikator kienrja keuangan yaang dapat digunakan oleh stakeholder didalam 

mengambil keputusan disebuah perusahaan melalui laba bersih yang tertera 

dalam laporan keuangan perusahaan (Weshah et al., 2012).  

Beaver (1968b) menyatakan bahwa informasi mengenai pendapatan 

atau laba perusahaan tersebut dijadikan sebagai alternatif bagi pemegang 

saham dalam menentukan keputusan investasi. Adanya reaksi pasar atas 

informasi yang tersaji dalam laporan keuangan, ketika terjadinya reaksi pasar 

menandakan adanya informasi yang dapat dipakai dalam melakukan 

pengambilan keputusan. Beaver memakai volume perdagangan yang 

merupakan indikator dalam pengambilan keputusan. Anggapan ini terjadi 

karena volume perdagangan dianggap tepat dalam mencerminkan reaksi dari 

investor secara individu. Berbeda dengan harga saham yang hanya cerminan 

dari reaksi pasar dan bukan individual.  Ball dan Brown (1968) memberikan 

bukti bahwa angka yang terdapat pada laba akuntansi memiliki informasi 

yang dapat ditunjukkan oleh reaksi pasar bahwa laba ekspektasi investor 

berbeda dengan laba aktual. Pergerakan harga saham dicerminkan oleh reaksi 
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pasar di antara tanggal pengumuman. Apabila laba sesuai dengan ekspektasi 

maka harga saham akan cenderung meningkat dan begitupun sebaliknya jika 

laba lebih kecil daripada ekspektasi maka harga saham cenderung menurun. 

Kinerja keuangan dapat diukur melalui berbagai macam ukuran, 

diantaranya dapat dibagi menjadi dua macam yaitu ROA dan ROE, 

(Waddock dan Graves, 2003), profitability in absolute term (Cowen et al., 

1987), dan multipple accoounting diukur dengan nilai 0-10 (Moore, 2001) 

(Moore, 2001). Tradiing Volumee Activityy (TVA) atau dapat disebutt 

voluume perdagangann saham digunakan oleh peneliti sebagai indikator 

kinerja keuangan. Hal tersebut dikarenakan TVA adalah proyeksi dari 

pendapatan perusahaan (Beaver, 1968b), ROA, dan ROI (Ichsani dan 

Suhardi, 2015). Tradding Volumme Activvity (TVA) digunakkan sebagaii 

pengukuran dalam melihat likuiditas saham, likuiditas saham sebagai tolok 

ukur dan reaksi pasar ketika terjadi pengumuman. TradingVolume Activity 

(TVA) sebagai instrument dalam menilai reaksipasar modalyang dilihat dari 

segi likuiditas saham terhadap volumee perdagangan atauTrading Volume 

Activitty (TVA) (Beaver, 1968b).  Hasil penelitian Beaver menunjukkan 

bahwa laporan pendapatan yang diproksikan dengan laba merupakan sumber 

informasi bagi investor dalam melakukan transaksi saham, laba semakin 

meningkat menjadikan investor melakukan pembelian yang tercermin dari 

peningkatan TVA, sehingga volume perdagangan dapat dipakai untuk 

mengukur kinerja keuangan. TVA merupakan muara akhir perusahaan yang 

ada di pasar modal yang justru memotret kejernihan kinerja keuangan pada 

perusahaan. Laporan keuangan memiliki infirmasi terkait hasil nilai kinerja 
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keuangan perusahaan baik, maka masa depan perusahaan akan dinilai baik 

pula oleh investor. Hal ini menjadikan ketertarikan investor untuk melakukan 

perdagangan saham yang dapat dicerminkan dari Trading VolumeActivity. 

TVA dapat dikatakan sebagai jumlahsaham yang beredar. Kinerja keuangan 

dapat dijadikan sebagai cerminan dari situasi dan kondisi keunagan 

perusahaan dalam periode tertentu, yang juga menggambarkan penghimpunan 

dana dari saham yang beredar (Jumingan, 2006).  

Adanya reaksi dari pasar modal dengan informasi dengan instrument 

volume perdagangan saham yang beredar dipasaran (Sutrisno, 2000). Volume 

perdagangan dapat diartikan dengan beberapa saham beredar selama periode 

yang ditentukan. Volume perdagangan saham juga dapat diperjualkan secara 

harian (Magdalena dan Aris, 2004). 

TVA sebagai dalat dalam pengukuran likuiditas satusaham. TVA bukan 

mengukurreturn saham, hanya melihat likuiditas. Nilai TVA yang semakin 

besar dapat diartikan dengan semakin likuid harga saham. Trading volume 

activity penganalisisan nya dilakukan dengan mengambil data 5 hari sesudah 

peristiwa dan 5 hari sebelum peristiwa. Pada perdagangan saham menurut 

statistik apabila terdapat peningkatan sesudah 5 hari korporasi daripada 5 hari 

sebelum terjadinyakorporasi maka bisa dikatakan bahwa peningkatan 

likuiditas terjadi setelah korporasi  (Muharam dan Sakti, 2008).Respons 

investor baik individu maupun perusahaan dalam aktivitas perdagangan 

saham di pasar modal atas perubahan kinerja keuanganditunjukkan melalui 

perubahan volume perdagangan saham. 
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Di Indonesia dalam kurun waktu terakhir ini cukup banyak perusahaan 

besar maupun menengah yang mulai melakukan pendekatan terhadap 

masyarakat. Hal ini dijadikan upaya dalam rangka pengimplementasian 

tanggungjawab sosial atau corporate social responsibility. Pendekatan 

dilakukan seperti halnya pelatihan, kerjabakti, pemberian santunan, dan 

kegiatan sosila lainnya. Kegiatan ini dilakukan semata-mata untuk 

kepentingan perusahaan seperi mengurangi persaingan diantara perusahaan 

sejenis, memanjangkan umur perusahaan, mengurangi konflik antara 

perusahaan dengan masyarakat, sebagai bentuk pencitraan perusahaan dimata 

masyarakat, serta melaksanakan aturan undang-undang yang telah ditentukan 

oleh pemerintah  (Rudito dan Famiola, 2013). 

Perkembangan corporate social responsibility  di Indonesia dimulai 

sejak tahun 1990-an. Perkembangan ini diawali munculnya instilah corporate 

social responsibility  yang dimunculkan oleh lembaga forum bisnis World 

Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Lembaga ini 

didirikan oleh PBB agar dapat digunakan oleh pebisnis dalam kontribusi di 

pembangunan. Hal yang menjadi otak atau konsep yang digagas ialah 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yaitu konsep atau 

gagasan dalam melakukan pembangunan yang berkelanjutan bagi masa depan 

dengan tidak merusak SDA yang terdiri dari 3 elemen seperti sosial, 

lingkungan dan ekonomi (Rudito dan Famiola, 2013). 

Corporate social responsibility yang berkembang tetapi tidak memiliki 

aturan dan panduan yang jelas, sebab tidak adanya suatu standar dalam 

pelaksanaannya yang mengikat dan baku. Tidak adanya aturan yang jelas 
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tentang pelaksanaan CSR sehingga membuat CSR hanya semata maat bersifat 

voluntary dan bukan mandatory, misalnya Amerika Serikat yang sudah 

menerapkan CSR terlebih dahulu, pada awalnya mereka juga tidak adanya 

aturan yang mengikat terakit pelaksanaan CSR ini dan hanya bersifat suka 

rela dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang menginginkan pelaksanaan 

corporate social responsibility, maka perusahaan akan melakukan dan 

sebaliknya. Adanya implementasi corporate social responsibility yang terus 

berkembang di masyarakat membuat masyarakat sadar bahwa mereka 

memiliki hak dan wewenang atas keberadaan perusahaan disekitar 

lingkungan masyarakat. Rasa peduli dan toleransi perusahaan terhadap 

masyarakat membuat daya tarik tersendiri bagi masyarakat bahkan konsumen 

terhadap produk perusahaan, sedangkan ketika perusahaan tidak memiliki 

kepedulian terhadap masyarakat serta lingkungan maka harus bersiap untuk 

dijauhi oleh masyarakat dan konsumen. Kepedulian perusahaan sangat 

penting bagi kelangsungan perusahaan yang diimbangi dengan kontrol dari 

masyarakat, sedangkan masyarakat Indonesia belum sadar untuk melakukan 

pengawasan terhadap perusahaan agar tetap terjaganya keseimbangan 

ekonomi, lingkungan, dan sosial (Rudito dan Famiola, 2013). 

Menurut UU No 40 tahun 2007 menyatakan persero yang melakukan 

aktivitas dalam sektor yang memanfaatkan sumber daya alam (SDA), maka 

diharuskan untuk melaksanakan secara continue  tanggungjawab lingkunga 

serta sosial. Implemtasi Corporate Social Responsibility tidak bersifat 

sukarela melainkan sudah harus dilaksanakan bagi perusahaan. 
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Penelitian Reny dan prihatianh (2012) menghasilkan bahwa Corporate 

Social Responsibility berpengarruh positif tidak signifiikan pada nilai 

perussahaan, penggunaan variabel kontrol pada penelitiaan ini ialah size firm, 

jenis industry, profitabilitas, dan leverage. Hasil penelitian inii menunjukkan 

ukkuran perusahaan dan leverage mempunyai korelasi signifikan terhadap 

Corporate Social Responsibility, disisi lain jenis industry dan profitabilitas 

memiliki korelasi positif terhadapCorporate Social Responsibility”. Hasil 

yang berbeda didapatkan “Nurlela dan Islahudin (2008) bahwa “Corporate 

Social Responsibility” tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, 

tetapi secara simultan Corporate Social Responsibility berpengaruh dengan 

kepemilikan manajemen secara signifikan terhadap nilai perusahaan”. 

Selain faktor Corporate Social Responsibility, keberhasilan perusahaan 

yang dijadikan sebagai penilaian dilihat dari kesuksesan perusahaan untuk 

meningkatkan laba. Ukuran kesuksesan perusahaan  dalam melkauka fungsi 

keuangan dilihat nilai perusahaan. Analisa terhadap laporan keuangan 

perusahaan digunakan untuk memberikan penilaian terhadap kinerja 

manajemen khususnya selama satu periode, selain itu dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan serta penentuan strategi perusahaan untuk periode 

selanjutnya. Pemimpin perusahaan mulai sadar bahwa adanya informasi yang 

terbuka akan memunculkan keuntungan manajemen dalam mengelola 

perusahaan. Adanya kompleksivitas dalam mengelola perusahaan, maka 

terjadi peningkatan dalam Good Corporate Governance. Prioritas yang 

diberikan untuk pelaksanaan Good Corporate Governance , maka secara 
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otomatis naiknya kinerja dari perusahaan. Kepercayaan pasar dapat terjadi 

ketika perusahaan terkelola secara baik  (Ramadhani, 2009). 

Adanya pembangunan yang seringkali tidak melirik konsep 

keberlanjutan, penilaian terhadap SDA serta lingkungan hanya melihat dari 

nilai progresif. Perlunya konsep dari Good Corporate Governance dilakukan 

sebagai upaya dalam memanfaatkan SDA dan lingkungan secara bijak. 

Implementasi Good Corporate Governance dianggap sebagai suatu syarat 

yang harus dipenuhi dalam menyeimbangkan fungsi dari lingkungan dan 

melakukan pembangunan yang berkelanjutan (Rudito dan Famiola, 2013). 

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyimpulkan 

bahwa yang melatarbelakangi Good Corporate Governance ialah kejadian 

pergantian struktur yang pernah terjadi di  Amerika Serikat tahun 1929 yang 

disebabkan adanya market crash. Tumbuhnya Good Corporate Governance 

disebabkan karena adanya principal-agency theory. Penerapan Good 

Corporate Governance oleh perusahaan bertujuan untuk menaikkan 

keuntungan yang tinggi bagi perusahaan. 

Permasalahan yang diakibatkan oleh Corporate Governance terjadi 

akibat adanya perbedaan tujuan oleh pemilik dan pengendali perusahaan, 

seperti halnya agency theory bahwa berbeda kepentingan antara principal dan 

agency. Manajemen yang miliki kendali terhadap perusahan dan memiliki 

informasi menyeluruh terkait perusahaan merasa memiliki kuasa penuh 

terhadap perusahaan, tetapi justru pemilik perusahaan tidak dapat kuasa 

penuh terhadap perusahaan. Hal ini yang menyebabkan perusahaan harus 

mengimplementasi Good Corporate Governance agar terwujudnya kinerja 
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perusahan dan keuangan  yang baik (Yuniasih dan Wirakusuma, 2007). 

Carningsih (2009) menyampaikan bahwa mekanisme Good Corporate 

Governance dapat digunakan sebagai pengawas bagi pihak manajemen agar 

berjalan lebih baik, sehingga terwujud kinerja keuanga serta nilai perusahaan 

yang meningkat. Apabila perusahaan mengadopsi Good Corporate 

Governance, maka akan terjadi peningjatan kinerja keuangan dan juga 

mencerminkan dari nilai perusahaan yang berasal dari harga saham. 

Elemen Corporate Governance terdiri dari “jumlah komisaris, 

komisaris independen, jumlahrapat dewankomisaris, komisaris wanita, 

independsi komite audit, kepemilikkan asing, manajerial, institusional, dan 

pemerintah”. Pengelolaan perusahaan secara finansial maupun non financial 

dapat diperankan oleh elemen tersebut. Leverage juga menjadi salah satu 

elemen yang berfungsi sebagai indikator kemampuan perusahaan dalm 

melakukan pembiayaan aset diluar dana modal dan ekuitas (Husnan dan 

Pudjiastuti, 2002). 

Perbedaan hasil penellitian tentang Good Corporatte Governance 

terhadapnilai perusahaan, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Dian 

dan Lidyah (2013) yang menghasilkan bahwa kepemilikan manajerial 

berpenagruh negatif terhadap nilai perusahaan dan kepemilikan iinstitusional 

berpengaruhpositif terhadap niillai perushaan. Hasl penelitian berbeda dengan 

Susanto (2012) dan Tambelan et.al (2018) bahwa kepemilikan manajerial 

memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan kepemilikan 

isntitusional sama sekali tidak memiliki pengaryh terhadap nilai persahaan. 
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Peneliti menggunakan perusahaan yang tercatatt dalam LQ 45 di BEI 

tahun 2014 sampai dengan 2018. Alasan pertama, karena perusahaan LQ 45 

dapat mencakup stakeholder seperti investor, kreditor, peemrintah, dan 

lingkungan sosial yang luas maka dari itu dibutuhkan pengungkapan untuk 

informasi sosial. Kedua, karena perusahaan yang tercatatt LQ 45 di BEI 

cukup banyak berdampak pada lingkungan sekitar perusahaan yang 

disebabkan oleh kegiatan perusahaan yang meliputi aspek corporate soccial 

resposnibility, good corporategovernance, kinerja keunagan. Ketiga, karena 

keadaan ekonomi lebih cepat mempengaruhi perusahaan LQ45 serta lebih 

peka terhadap peristiwa yang terjadi dalam perusahaan. Perusahaan yang 

termasuk dalam LQ 45 rata rata adalah perusahaan besar. Perusahaan besar 

tersebut pastilah berorientasi terhadap laba yang tinggi, maka dari itu investor 

banyak yang melirik perusahaan LQ 45. 

Pengelolaan sumber daya dilakukan secara pribadi sehingga lebih 

terkelola, sebab dapat dengan mudah melakukan strategi untuk meningkatkan 

kinerja keuangan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa corporate social 

responsibility dan good corporate governance ‘dengan nilai perusahaan dapat 

dimediasi oleh kinerja keuangan. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat dibuat dari penelitian ini dan dapat 

menggambarkan latar belakang ialah : 

1. Bagaimana pengaruh corporate social responsibility terhadap kinerja 

keuangan Perusahaan yang tercatat LQ 45 di BEI ? 
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2. Bagaimana pengaruh good corporate governance terhadap kinerja 

keuangan perusahaan yang tercatat dalam LQ 45 di BEI ? 

3. Bagaimana pengarh corporate social ressponsibility terhadap nilai 

perusahaan yang tercatat dalam LQ 45 di BEI? 

4. Bagaimana pengaruh good corporate governance terhadap nilai 

perusahaan yang tercatat dalam LO 45 di BEI ? 

5. Bagaimana pengaruh kinerja keuangn terhadap nilai perusahaaan yang 

tercatat dalam LQ 45 di BEI? 

6. Bagaimana pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai 

perusahaan melaalui kinerja keuangan perusahaan yang tercatat dalm LQ 

45 di BEI? 

7. Bagaimana pengaruh good corporate governance terhadap nilai 

perusahaan melalui kinerja keuangan perusahaan yang tercatat dalam LQ 

45 di BEI? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan rumusan masalah bdi atas, maka tujuanpenelitian ini 

adalah sebagai bberikut. 

1. Untuk menganalisisi pengaruh corporate social responsibility terhadap 

kinerjakeuanganyang tercatat dalam LQ 45 di BEI. 

2. Untuk menganalisis pengaruh good corporate governanceterhadap kinerja 

keuangan perusahaan yang ntercatat dalam LQ 45 di BEI. 

3. Untuk menganalisis pengaruh corporate social responsibility terhadap 

nilaiperusahaan yang tercatat dalam LQ 45 di BEI. 
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4. Untuk menganalisis pengaruh good corporate governanceterhadap nilai 

perusahaan melalui kinerjakeuangan LQ 45yang tercatat di BEI. 

5. Untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan 

yang tercatat dalam LQ 45 di BEI. 

6. Untuk menganalisis pengaruh corporate social responsibility  terhadap 

nilai perusahaan melalui kinerja keuangan perusahanan yang tercatat 

dalam LQ 45 di BEI. 

7. Untuk menganalisis pengaruh good corporate governance terhadap nilai 

perusahaan melalui kinerja keuangan perusahaan yang tercatat dalam LQ 

45 di BEI. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian inidiharapkan bisa memberikan manfaaat antara lain : 

1. Bagi industri, bisa membberikan kontribusi usulan ide atau pemikiran 

terkait peran penting dari implementasi Corporate Social 

Responsibility(CSR) yang disajikan dalam sustainability reporting dan 

digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan yang dapat 

mengangkat kepedulian terhadap perusahaan dalam aspek lingkungan 

sosial. 

2. Bagi investor, masukan, perhitungan dan pertimbangan dalam hal 

melakukan investasi. 
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3. Bagi masyarakat, pemberian suntikan untuk mengontrol dan 

mengendalikan sikap perusahaan untuk sadar terhadap adanya masyarakat 

disekitar perusahaan. 

4. Bagi organisasi yang bertugas merumuskan aturan seperti halnya OJK, IAI 

dan lainnya, penelitian ini dapat menghasilkan agar dapatdijadikan 

masukan dan juga dipertimbangan dalam menyusun standart akuntansi 

lingkungan serta bahan pertimbangan untuk peningkatan standart yang 

terlahh ada dan digunakan.  

5. Bagi Penelitian Selanjutnya untuk memperbanyak referensi baik teori maupun 

praktik yang berkaitan dengan variable variable yang pengamatan. Secara 

teori dapat dikembangkan faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja 

keuangan dan nilai perusahaaan memberika bukti empiris mengenai 

pengaruh CSR dan good corporate governance terhadap kinerja keuangan 

dan nilai perusahaan. Secara praktis, menjadi dasar untuk penelitian 

selanjutanya yang dapat digunakan untuk menjadi wacana keilmuan. 

 

 

 

 

 

 

 


