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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian  

Nilai perusahaan merupakan persepsi dari investor terhadap nilai dari 

kesuksesan perusahaan dalam hubungannya dengan harga saham (Keown et al., 2010; 

Harmono, 2011; Margaretha, 2011). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) atau 

Jakarta Composite Index adalah indeks dari seluruh saham yang diperdagangkan di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Pergerakan IHSG dari sembilan sektor di BEI pada 

periode 28 Juni 2019 – 30 Juni 2020 dapat terlihat dalam grafik 1.1.  

Grafik 1. 1 Jakarta Composite Index dan Sectoral Indices Movement 

Dengan melihat grafik 1.1 maka dapat disimpulkan bahwa terjadi fluktuasi 

yang cenderung menurun pada rata-rata IHSG semua sektor di BEI. Nilai perusahaan 

pada perusahaan industri dasar dan kimia merupakan hal yang menarik untuk diteliti. 

Hal tersebut karena jika dilihat pada grafik 1.1 perusahaan industri dasar dan kimia 
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dengan mengabaikan dampak negatif dari kemunculan COVID-19 pada bulan Maret 

2020 memiliki pergerakan IHSG yang paling baik dibandingkan dengan sektor 

lainnya. Mengapa hal tersebut dapat terjadi merupakan fenomena yang menarik untuk 

diteliti. 

Tabel 1.1 menyajikan presentase kenaikan dan penurunan nilai perusahaan 

pada perusahaan industri dasar dan kimia di BEI tahun 2010-2018 yang diproksikan 

oleh PBV (price book value). PBV digunakan karena berdasar pada pengertian nilai 

perusahaan yang merupakan perbandingan antara harga saham dengan nilai bukunya 

(Senata, 2016). PBV secara sederhana dapat menunjukkan kemampuan perusahaan 

menciptakan nilai berdasarkan modal yang diinvestasikan. 

Tabel 1. 1 Kenaikan dan Penurunan Nilai Perusahaan Industri Dasar dan Kimia  

Tahun 
Rata-Rata 

PBV 

Kenaikan/ 

Penurunan 

2010 1,585208  

2011 1,673542 5,57% 

2012 1,818333 8,65% 

2013 1,369167 -24,70% 

2014 1,338542 -2,24% 

2015 0,975 -27,16% 

2016 1,376875 41,22% 

2017 2,861042 107,79% 

2018 1,794375 -37,28% 

Sumber: www.idx.co.id, data diolah 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi yaitu peningkatan dan 

penurunan yang tidak stabil nilai perusahaan industri dasar dan kimia di BEI periode 

tahun 2010-2018. Namun, jika dilihat presentase kenaikan yang terjadi lebih besar 

dibandingkan presentase penurunannya. Dapat disimpulan bahwa penurunannya 

berbanding jauh dengan kenaikannya yang tinggi. Pergerakan nilai perusahaan 

industri dasar dan kimia di BEI periode tahun 2010-2018 memiliki tendensi yang 

baik.  

http://www.idx.co.id/
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Penelitian ini mengkaji nilai perusahaan pada perusahaan-perusahaan sektor 

industri dasar dan kimia, yang terdiri dari sub sektor semen; kayu & pengolahannya; 

keramik, porselen, & kaca; plastik & kemasan; bubur kertas & kertas; kimia; logam 

& sejenisnya; pakan ternak; serta lainnya. Periode penelitian dalam penelitian ini 

yaitu tahun 2010-2018. Pemilihan periode penelitian dimulai pada tahun 2010 

dikarenakan pertimbangan menghindari dampak perekonomian Indonesia yang 

mengalami tekanan yang cukup berat pada saat krisis keuangan global (Global 

Financial Crisis/GFC) 2008-2009. Selain itu, dengan mengabaikan dampak COVID-

19 grafik 1.2 menunjukkan bahwa nilai perusahaan 20 perusahaan BUMN di BEI 

tidak menunjukkan fenomena yang menarik karena tidak seperti perusahaan industri 

dasar dan kimia yang menunjukkan tendensi yang baik. Oleh karena itu, penelitian 

tidak mengkaji nilai perusahaan pada perusahaan industri dasar dan kimia yang 

merupakan perusahaan BUMN.  

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1. 2 IDXBUMN20 

Perusahaan dituntut terus meningkatkan kinerja untuk dapat mempertahankan 

kelangsungan usahanya dan untuk dapat memenangkan persaingan bisnis yang 

semakin ketat. Indikator yang sering digunakan untuk menilai kinerja perusahaan 

ialah tingkat pengembalian (return) terhadap pemilik dan nilai perusahaan. Jadi, 

secara ideal nilai perusahaan diharapkan meningkat. Fenomena nilai perusahaan yang 

menunjukkan tendensi yang baik (meningkat) atau tendensi yang buruk (menurun) 

menjadi fenomena menarik yang perlu diteliti. Mengapa hal tersebut terjadi menjadi 
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latar belakang penelitian. Menurut Husnan & Pudjiastuti (2012) semakin tinggi nilai 

perusahaan semakin besar kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu banyak faktor yang mempengaruhi 

nilai perusahaan, salah satunya adalah corporate social responsibility (Buchanan et 

al., 2018; Sheikh, 2018; Chang et al., 2019; Zolotoy et al., 2019; Bardos et al., 2020; 

Hendratama & Barokah, 2020; Rjiba et al., 2020). Managerial ownership merupakan 

salah satu diantara faktor lain yang telah menjadi perhatian penelitian terkait 

pengaruhya terhadap nilai perusahaan, salah satunya menurut Benson et al. (2019). 

Selain itu, juga yang menarik menurut Jory et al. (2020) trade credit menjadi 

perhatian penting, karena peningkatan dan penurunanya dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan. Berdasarkan penelitian Luo & Wang (2018) dan Bachiller et al. (2020) 

faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah terkait hedging yang masing-

masing adalah foreign currency risk hedging dan financial derivatives. Sedangkan, 

menurut Furqoni & Asandimitra (2019) faktor terkait pengelolaan pendanaan yang 

diantaranya belanja modal dan kebijakan dividen merupakan faktor lainnya yang 

mempengaruhi nilai perusahaan.  

Penelitian ini mengkaji teori keagenan untuk menjawab faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan. CSR sebagai asuransi bagi perusahaan agar para 

stakeholder mempercayai perusahaan (manajemen) sehingga meningkatkan 

kontribusinya pada perusahaan. Sedangkan, berdasarkan pandangan pemegang saham 

CSR dianggap sebagai penyalahgunaan biaya atas dampak sifat opportunistic dari 

manajemen, yang tentu merugikan pemegang saham. Dengan tidak adanya pemisahan 

kepemilikan antara manajemen dengan pemegang saham, maka tentu ini juga akan 

meningkatkan kepercayaan pemegang saham pada manajemen karena sifat 

opportunistic dari manajemen dianggap hilang. Manajer memiliki tujuan sama untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, CSR dan kepemilikan manajerial 

memiliki kedudukan yang sama terkait hubungannya pada nilai perusahaan, yang 
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didasarkan pada teori keagenan keduanya memiliki keterikatan satu sama lain untuk 

mempengaruhi nilai perusahaan.  

Sangat penting bagi perusahaan untuk tidak sekadar memandang CSR 

sebagai biaya atau beban. Melalui CSR perusahaan telah bertanggung jawab 

terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan di sekitar wilayah usaha 

mereka. Di Indonesia, kewajiban dalam pelaksanaan CSR diatur dalam UU No. 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal, PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Perseroan Terbatas, serta Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Per-

5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program 

Bina Lingkungan. Dua teori yang ada memiliki prediksi yang berlawanan dari 

hubungan antara CSR dan firm value: pandangan maksimisasi nilai pemangku 

kepentingan dan pandangan pengeluaran biaya bagi pemegang saham (Gregory & 

Whittaker, 2013). Stakeholder theory berpendapat bahwa CSR memiliki hubungan 

positif pada kekayaan pemegang saham (firm value) karena fokus pada kepentingan 

pemangku kepentingan lain yang meningkatkan kesediaan mereka untuk mendukung 

operasi perusahaan. Sedangkan, pandangan biaya pemegang saham menunjukkan 

bahwa CSR dilakukan dengan mengorbankan pemegang saham, oleh karena itu 

menurunkan nilai perusahaan (Friedman, 1970; Friedman, 1998; Pagano & Volpin, 

2005; Cronqvist et al., 2009). Perspektif agency theory menyiratkan pengeluaran 

biaya CSR adalah penyalahgunaan dana yang harus digunakan untuk proyek yang 

menambah nilai pemegang saham, dan bahwa pengeluaran biaya CSR adalah 

kegiatan eksekutif (McWilliams et al., 2006). 

CSR adalah bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku 

kepentingan khususnya kesejahteraan masyarakat, yang mencangkup aspek ekonomi, 

sosial, dan lingkungan (Elkington, 1997; Brigham & Hostoun, 2001; Boone & Kurtz, 

2002; Djemat dkk., 2003; Kotler & Lee, 2005; Wibisono, 2007; Horne & Jr., 2008; 

Prastowo & Huda 2011). Sektor industri dasar dan kimia, salah satu industri 
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manufaktur, tentu menghasilkan limbah produksi. Oleh karena itu, CSR dalam 

pengaruhnya terhadap nilai perusahaan, khususnya pada industri dasar dan kimia, 

menjadi perhatian penting dalam penelitian.   

CSR merupakan faktor yang pengaruhnya pada nilai perusahaan sedang 

banyak diangkat dalam penelitian. Penelitian empiris tentang hubungan antara CSR 

dan firm value tidak jelas, dengan sebagian besar studi menunjukkan hubungan 

positif, tetapi beberapa menemukan hubungan negatif, atau tidak ada hubungan. 

Penelitian McWilliams & Siegel (2000) dengan periode tahun penelitian 1991-1996 

pada perusahaan di Amerika Serikat menunjukkan efek netral CSR terhadap firm 

value. Sedangkan, Garcia-Castro et al. (2010) dengan periode tahun penelitian 1991-

2005 pada perusahaan yang termasuk dalam database KLD menunjukkan pengaruh 

positif CSR terhadap firm value. Selain itu, Bhandari & Javakhadze (2017) dengan 

periode tahun penelitian 1992-2014 pada perusahaan di Amerika Serikat memberikan 

kesimpulan bahwa efek negatif terjadi pada hubungan CSR dan firm value. 

Rahmawati dkk. (2020) dalam analisisnya terkait metode penelitian pada bidang CSR 

di Indonesia dengan periode pengamatan dari tahun 2008-2018 menunjukkan bahwa 

penelitian terkait hubungan CSR-firm value di Indonesia tidak memiliki 

kecenderungan tertentu.  

Teori agensi menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dapat digunakan 

sebagai mekanisme untuk meningkatkan keselarasan kepentingan para manajer 

dengan kepentingan pemegang saham. Penyelarasan kepentingan antara manajer dan 

pemegang saham dijelaskan oleh hipotesis konvergensi kepentingan (Morck et al., 

1988). Selain implikasi hipotesis konvergensi kepentingan, pertimbangan hipotesis 

entrenchment juga berguna karena meningkatkan pemahaman saat ini tentang 

implikasi kepemilikan manajerial untuk perilaku manajemen dan insentif yang 

mendasarinya. Hipotesis entrenchment manajemen menunjukkan bahwa pada tingkat 

tertentu atas kepemilikan manajerial, manajemen memiliki kekuatan suara yang 

cukup atau kontrol dewan, hal tersebut ditujukan untuk melindungi posisi mereka dari 
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tindakan disipliner dari dewan atau pasar tenaga kerja, bahkan ketika kinerjanya jatuh 

di bawah tingkat yang dapat diterima (Berger et al., 1997; Farinha, 2003). Efek 

insentif yang saling bertentangan antara hipotesis konvergensi kepentingan dan 

hipotesis entrenchment mengarah pada hubungan nonlinear kepemilikan manajerial 

dan nilai perusahaan (Short & Keasey, 1999; Navissi & Naiker, 2006).  

Kecenderungan sikap manajer berbeda berdasarkan level kepemilikan 

manajerial (Setiono, 2000). Sedangkan, berdasarkan pada jenis BUMN yang salah 

satunya adalah persero yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang 

modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51% sahamnya 

dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Namun, perusahaan BUMS memiliki 

struktur kepemilikan yang memberikan otoritas terhadap perusahaan oleh siapa saja 

yang memiliki saham perusahaan sesuai dengan proporsi saham yang dimilikinya.  

Sehingga, ada perbedaan yang diperhatikan dalam penelitian ini, yaitu bahwa 

perusahaan BUMN memberikan batasan kepada berapa persen saham dimiliki oleh 

seseorang, kepemilikan terbesar masih dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Oleh 

karena itu, penelitian hanya dilakukan pada perusahaan industri dasar dan kimia yang 

merupakan perusahaan BUMS.  

Penelitian terdahulu terkait hubungan antara kepemilikan manajerial dan nilai 

perusahaan tidak menunjukkan kecenderungan hasil tertentu berdasarkan tahun dan 

subjek penelitian. Penelitian Mehran (1995) dengan periode tahun penelitian 1973-

1983 pada perusahaan di Amerika Serikat menemukan korelasi positif antara 

kepemilikan manajerial dan kinerja perusahaan. Lebih banyak studi menemukan 

hubungan non-linier atau bentuk U terbalik antara kepemilikan manajerial dan kinerja 

perusahaan. Diantaranya adalah McConnell & Servaes (1990) dengan periode tahun 

penelitian 1976 dan 1986 pada perusahaan di Bursa Efek Amerika (AMEX), 

Hermalin & Weisbach (1991) dengan periode tahun penelitian 1971-1983 pada 

perusahaan di AMEX, Hubbard & Palia (1995) dengan periode tahun penelitian 1985 

dan 1991 pada perusahaan di Amerika, Holderness et al. (1999) dengan periode tahun 
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penelitian 1935 dan 1995 pada perusahaan di AMEX, serta Benson & Davidson 

(2009) dengan periode tahun penelitian 1995-2003 pada perusahaan yang termasuk 

kedalam database Standard and Poor's Execucomp. Namun, yang lain tidak 

menemukan hubungan antara kepemilikan manajerial dan kinerja perusahaan, yaitu 

Lodder & Martin (1997) dengan periode tahun penelitian 1978-1988 pada perusahaan 

di Amerika Serikat, Demsetz & Villalonga (2001) dengan periode tahun penelitian 

1976-1980 pada perusahaan dari semua sektor AS, serta Cheung & Wei (2006) 

dengan periode tahun penelitian 1991-2000 dan menggunakan data pasar saham AS. 

Sama hal dengan penelitian di Indonesia, hasil penelitian tidak menunjukkan 

kecenderungan. Hasil penelitian antara kepemilikan manajerial dan kinerja 

perusahaan di Indonesia diantaranya menunjukkan korelasi positif (Yadnyana & 

Wati, 2011; Anita & Yulianto, 2016), korelasi negatif (Jusriani dkk., 2013; 

Adnantara, 2014; Dian & Lidyah, 2016; Hartana & Putra, 2017), dan tidak signifikan 

(Praditia, 2010; Thaharah & Asyik 2016).  

Variabel kontrol yang sering digunakan dalam penelitian terdahulu terkait 

hubungan terhadap nilai perusahaan, juga digunakan dalam penelitian ini diantaranya 

adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, serta leverage. Sheikh (2018) dan Rjiba et 

al. (2020) dengan penelitiannya terkait hubungan antara CSR dengan firm value 

menggunakan ROA, sales, leverage, R&D, capital expenditures, size, dan/atau 

market to book ratio sebagai variabel kontrol. Selanjutnya, hubungan kepemilikan 

manajerial dengan nilai perusahaan dalam penelitian Benson et al. (2019) dikontrol 

oleh variabel earnings announcement standard deviation, size, market to book 

dispersion, ceo turnover, ebitda/sales, incentive pay proportion, information 

asymmetry, investment opportunity set, tangible assets, free cash flow, dan/atau 

capital structure.  

Berdasarkan latar belakang penelitian maka pada penelitian ini akan dilakukan 

pengujian terkait pengaruh CSR dan kepemilikan manajerial terhadap nilai 

perusahaan yang dikontrol oleh ukuran perusahaan, profitabilitas, serta leverage pada 
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perusahaan industri dasar dan kimia Non-BUMN di BEI periode tahun 2010-2018. 

Model penelitian diharapkan menunjukkan hubungan antara CSR dan kepemilikan 

manajerial pada nilai perusahaan yang dikontrol oleh ukuran perusahaan, 

profitabilitas, serta leverage.  

 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan dari uraian latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, 

maka dari penelitian ini dapat dibuat rumusan masalah: 

1) Bagaimana gambaran corporate social responsibility, managerial ownership, dan 

firm value pada perusahaan industri dasar dan kimia Non-BUMN di BEI. 

2) Bagaimana pengaruh corporate social responsibility terhadap firm value pada 

perusahaan industri dasar dan kimia Non-BUMN di BEI. 

3) Bagaimana pengaruh managerial ownership terhadap firm value pada perusahaan 

industri dasar dan kimia Non-BUMN di BEI. 

4) Bagaimana pengaruh corporate social responsibility dan managerial ownership 

terhadap firm value yang dikontrol oleh ukuran perusahaan, profitabilitas, serta 

leverage pada perusahaan industri dasar dan kimia Non-BUMN di BEI. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1) Untuk mengetahui gambaran corporate social responsibility, managerial 

ownership, dan firm value pada perusahaan industri dasar dan kimia Non-BUMN 

di BEI. 

2) Untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility terhadap firm value 

pada perusahaan industri dasar dan kimia Non-BUMN di BEI. 

3) Untuk mengetahui pengaruh managerial ownership terhadap firm value pada 

perusahaan industri dasar dan kimia Non-BUMN di BEI. 
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4) Untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility dan managerial 

ownership terhadap firm value yang dikontrol oleh ukuran perusahaan, 

profitabilitas, serta leverage pada perusahaan industri dasar dan kimia Non-

BUMN di BEI. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 

sumbangan pemikiran yang dapat menambah perbendaharaan pengetahuan di bidang 

manajemen, khususnya manajemen keuangan.  

2) Manfaat Praktis 

a) Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya 

yang berkaitan dengan manajemen keuangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi bahan referensi dan dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

b) Bagi Perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam upaya 

untuk meningkatkan firm value. 


