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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perekonomian berbagai dunia saat ini sedang menghadapi persaingan yang 

sangat tajam. Berbagai negara bersaing untuk memperbaiki perekonomian 

menjadi lebih baik. Setiap perusahaan harus melakukan upaya bagaimana 

untuk tetap mempertahankan perusahaannya dan berlomba-lomba dalam 

menggapai tujuan perusahaan. Investasi merupakan salah satu cara untuk 

menunjang pertumbuhan perekonomian di era globalisasi ini, dengan 

melakukan investasi kemungkinan dapat membuat kehidupan menjadi lebih 

baik dan sejahtera. Jika berbicara tentang perusahaan maka tidak asing lagi 

dengan beberapa investor yang melakukan investasi, hal ini dilakukan guna 

meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Suatu perusahaan didirikan 

mempunyai beberapa tujuan, terutama antara lain adalah memaksimalkan 

untuk memperoleh keuntungan yang tinggi, dan meningkatkan nilai 

perusahaan itu sendiri (Rai Prastuti dan Merta Sudiartha, 2016:1573).  

Nilai perusahaan merupakan hasil situasi keberhasilan perusahaan sebagai 

gambaran kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan melalui proses 

kegiatan mulai sejak perusahaan berdiri (Fahmi, 2015:139). Nilai perusahaan 

dijadikan sebagai pengukur kesejahteraan pemegang saham melalui harga 

saham. Apabila nilai perusahaan meningkat maka harga saham juga akan 

melonjak, hal ini akan membuat kesejahteraan pemegang saham meningkat. 

Dengan hal ini maka membuat para investor atau pemegang saham tertarik 



2 

 

 

 

untuk melakukan investasi. Memaksimalkan nilai perusahaan benar-benar 

penting, karena bersama memaksimalkan nilai perusahaan berarti terhitung 

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan obyek 

utama perusahaan. Maksimalisasi nilai perusahaan sanggup dicapai jika 

seandainya perusahaan memperhatikan para pemangku keperluan 

(stakeholder). Keseimbangan pencapaian tujuan stakeholder perusahaan, bisa 

membuat perusahaan berpeluang meraih keuntungan yang optimal agar 

kinerja perusahaan dinilai baik oleh investor (Wedayanthi dan Darmayanti, 

2016:3649).  

Pada penilitian ini, tolak ukur dalam menghitung dan mengukur nilai 

perusahan yaitu menggunakan Price Book Value (PBV). Dengan 

membandingkan pada harga saham dengan nilai buku, maka manajer bisa 

mengerti besarnya nilai perusahaan. Nilai Price Book Value (PBV) yang 

tinggi menunjukkan pula tingat kemakmuan investor yang baik. Price Book 

Value (PBV) dapat digunakan investor dalam mempertimbangkan untuk 

memilih saham yang akan dibeli dan juga dijadikan sebagai indikator atau 

harga saham. Sebagaimana perusahaan sub sektor food and beverage yang 

menjadi sorotan investor untuk menanamkan sahamnya akan cenderung 

menunggunakan nilai Price Book Value (PBV).  

Nilai Price Book Value (PBV) di dalam perusahaan sub sektor food and 

beverage sebagai berikut:  
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Gambar 1.1  

Nilai Price Book Value pada Sub Sektor Food and Beverage 

Sumber : www.sahamok.co.id dan www.finance.yahoo.com tahun 2020  

Berdasarkan tabel diatas, nilai Price Book Value (PBV) di dalam 

perusahaan sub sektor food and beverage mengalami fluktuasi pada setiap 

tahunnya. Price Book Value (PBV) tertinggi terdapat pada tahun 2019 yaitu 

sebesar 4.845 kali. Hal ini menunjukkan bahwa Price Book Value (PBV) 

yang diperoleh perusahaan sebesar 4.845 kali yang dibagikan kepada 

pemegang saham. Perusahaan dengan nilai Price Book Value (PBV) yang 

semakin besar maka berarti akan meningkatnya nilai perusahaan,  sebaliknya 

jika nilai Price Book Value (PBV) menurun berarti akan memperkecil nilai 

perusahaan. 

Ada beberapa cara untuk meningkatkan nilai perusahaan yaitu diantaranya 

dengan meningkatnya profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan suatu 

perusahaan memperolah laba, sehingga jika suatu perusahaan bisa 
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memaksimalkan profitabilitasnya maka akan mendapatkan profit atau laba 

lebih besar. Perusahaan yang konsisten mengalami pertumbuhan secara 

konstan menjadi kekuatan daya tarik tersindiri dimata investor. Para investor 

beranggapan jika suatu perusahaan yang diinvestasi memiliki profitabilitas 

yang tinggi, maka investor akan mendapatkan return yang tinggi. Karena 

tujuan utama investor adalah memperoleh keuntungan dari hasil investasinya 

tersebut. Sehinggga perusahaan harus menjalankan bermacam usaha untuk 

memperoleh keuntungan sebagai bentuk tanggung jawab demi kesejahteraan 

pemilik (shareholder).  

Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan Return On Asset (ROA) 

atau tingkat pengembalian aset yang merupakan rasio perbandingan laba 

bersih setelah pajak dengan total aktiva (Fahmi, 2015:135). Dengan Return 

On Asset (ROA), investor bisa menilai kesempatan suatu perusahaan di dalam 

peningkatan perkembangan perusahaannya juga bisa dipakai dalam 

mengefisienkan penggunaan aktiva perusahaan. Menurut data dari perusahaan 

sub sektor food and beverage nilai Return On Asset (ROA) tahun 2015-2019 

menyatakan adanya fluktuasi selama 5 tahun tersebut yaitu: 

Tabel 1.1 

Nilai Return on Asset Perusahaan Sub Sektor Food And Beverage 

Tahun Profitabilitas (ROA) 

2015 10,6% 

2016 13.46% 

2017 12,7% 

2018 11,94% 

2019 13,9% 

Sumber: www.idx.com tahun 2015-2019 (diolah) 

http://www.idx.com/
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Semakin besar Return On Asset (ROA) semakin besar juga total aktiva 

yang digunakan sebagai operasi perusahaan sehingga menambah laba 

perusahaan dan sebaliknya. Laba perusahaan yang naik akan berpengaruh 

pada meningkatnya nilai perusahaan (Atmaja dan Astika, 2018:5). 

Leverage bisa diartikan sebagai pemakaian aktiva atau dana, dimana untuk 

pemakaian tersebut perusahaan perlu menutup biaya tetap dan membayar 

beban tetap. Leverage bisa dikatakan sebagai penaksir dari risiko yang 

melekat di perusahaan. Hal ini bermakna bahwa leverage yang semakin besar 

menjadikan efek investasi yang besar pula. Pada “Operating Leverage” 

pemakaian aktiva dengan biaya tetap merupakan harapan bahwa penghasilan 

yang diperoleh dari pemakaian aktiva itu akan cukup untuk menutup biaya 

tetap dan biaya variabel. Maka pada leverage, pemakaian dana dengan beban 

tetap itu adalah dengan harapan untuk tambah besar penghasilan saham per 

lembar saham biasa. Leverage harus dikelola karena pemanfaatan hutang 

yang besar akan tingkatkan nilai perusahaan. Leverage bisa diukur dengan 

DER (Debt to Equity Ratio) karena rasio ini mengukur jumlah dana dari 

peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan (Agus Sartono, 2012:120). 

Dalam sebuah perusahaan, ukuran aktiva, penjualan, dan modal dapat 

dijadikan gambaran ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan atau size 

merupakan indikator yang bisa membuktikan kekuatan financial perusahaan. 

Ukuran perusahaan yang besar maka akan mengakibatkan risiko yang 

ditanggung oleh investor juga besar, oleh karena itu investor harus bisa 

meminimalisir dan memprediksi risiko yang terjadi. Ukuran perusahaan 
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memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, dimana perusahaan yang 

berukuran besar dan memiliki aset besar dianggap dapat melakukan 

perkembangan lebih lanjut untuk menjadikan perusahaannya maju dan 

kemudian akan berdampak pada keuntungan yang meningkat serta aset yang 

mengalami kenaikan. Dengan hal ini akan menjadikan para investor 

beranggapan bahwa perusahaan mempunyai nilai yang baik. Dengan semakin 

banyaknya investor yang berpendapat positif pada perkembangan perusahaan 

maka membuat banyaknya calon investor yang akan berinvestasi dalam 

perusahaan dan adanya pendapat positif ini juga akan memudahkan 

perusahaan dalam memaksimalkan nilai perusahaan (Pradana dan Astika, 

2019:1921). 

Nilai perusahaan yang baik juga bisa dilihat dari bagaimana perwujudan 

tanggung jawab sosial perusahaan. CSR merupakan wujud sutainability 

reporting yang menambahkan info perihal aspek perusahaan baik aspek 

sosial, lingkungan, maupun keuangan yang tidak bisa dijelaskan secara 

tersirat di dalam laporan keuangan perusahaan. Kegiatan CSR itu sendiri 

adalah anggota dari tata kelola perusahaan yang baik. CSR akan dijadikan 

sebagai suatu cara memberikan rasa percaya dan kenyamanan kepada 

masyarakat juga kepada para investor dan cara untuk memperlancar usaha 

yang dijalankan. Suatu perusahaan sebaiknya tidak memperhatikan profit 

saja, tetapi juga harus memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitar 

perusahaan (Armadi dan Astika, 2016:236). Hubungan antara profitabilitas 

bersama CSR sudah menjadi kesimpulan dasar untuk menjalankan tanggung 
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jawab sosial di dalam aktivitas perusahaan, agar tambah tinggi tingkat 

profitabilitas yang diperoleh perusahaan, tambah tinggi kesadaran perusahaan 

melakukan CSR. Ukuran perusahaan yang besar terhitung akan membawa 

dampak jadi padatnya kegiatan sebuah perusahaan, sehingga membuat 

sumber daya yang dibutuhkan menjadi besar dan menjadikan pengungkapan 

CSR jadi meningkat. Perusahaan yang mempunyai tingakat leverage tinggi 

kecenderungan tidak mengungkapkan CSR karena dengan tujuan bisa 

melaporkan profit yang tinggi. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis pengaruh 

profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan yang mempengaruhi nilai 

perusahaan melalui CSR, tetapi hal penelitiannya ada yang sejalan dan juga 

ada yang bertentangan. Penelitian mengenai profitabilitas dan nilai 

perusahaan dilakukan oleh Atmaja dan Astika (2018:9) menyebutkan nilai 

perusahaan dipengaruhi positif oleh profitabilitas. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Sorin Gabriel Anton (2016:111) menyebutkan nilai 

perusahaan tidak dipengaruhi profitabilitas. 

Penelitian tentang ukuran perusahaan dan nilai perusahaan yang dilakukan 

oleh Roger dan Lee (2017:3428) menjelaskan nilai perusahaan dipengaruhi 

oleh ukuran perusahaan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Prastuti dan Sudiartha (2016:1594) yang menyebutkan ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan pada nilai perusahaan. 

Penelitian mengenai leverage dan nilai perusahaan yang dilakukan oleh 

Armadi dan Astika (2016:254) menjelakan bahwa leverage berpengaruh 



8 

 

 

 

negatif pada nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya 

penelitian yang dilakukan oleh Sorin (2016:111) menyatakan bahwa leverage 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian tentang profitabilitas dan CSR dilakukan oleh Bixia dan Zeng 

(2016:28) menyatakan profitabilitas berpengaruh terhadap CSR. Penelitian 

tersebut tidak searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Dimas Atmaja 

dan Putra Astika (2018:18) yang menyatakan CSR tidak dipengaruhi oleh 

profitabilitas. 

Penelitian tentang ukuran perusahaan dan CSR dilakukan oleh Aristan dan 

Ardhani Sisdyani (2015:393) mengungkapkan ukuran perusahaan tidak 

mempengaruhi CSR. Sementara menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Feifei Lu, et al. (2017:7) menungkapkan CSR dipengaruhi positif oleh ukuran 

perusahaan. 

Penelitian mengenai leverage dan CSR dilakukan oleh  Roger dan Lee 

(2017:3429) menjelaskan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap CSR. 

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Armadi dan 

Astika (2016:254) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif 

terhadap CSR. 

Penelitian mengenai CSR dan nilai perusahaan dilakukan oleh Rivandi 

Pradana dan Putra Astika (2019:1931) menjelaskan CSR tidak mempengaruhi 

nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian yang 

dilakukan oleh Yanyuan, et al. (2018:10) menyebutkan bahwa CSR 

berpengaruh pada nilai perusahaan. 
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Perusahaan manufaktur sub sektor food and beverage merupakan cabang 

industri manufaktur unggulan. Sub sektor food and beverage merupakan salah 

satu sektor industri yang semakin lama akan terus mengalami pertumbuhan 

jumlahnya, hal ini dikarenakan barang konsumsi food and beverage sebagai 

salah satu kebutuhan primer manusia selain tempat tinggal dan pakaian. 

Selain itu sub sektor food and beverage memiliki peran yang penting pada 

pembangunan sektor industri terutama kontribusinya pada pendapatan 

domestik bruto yang tumbuh tinggi. Dengan demikian sub sektor food and 

beverage adalah peluang usaha yang memiliki prospek baik karena 

perusahaan akan cenderung memiliki laba dan nilai perusahaan yang 

meningkat di mata investor sehingga sebagian besar investor akan membeli 

saham perusahaan (Nur, 2016:1) 

Sesuai latar belakang yang dikemukakan diatas dan adanya perbedaan dari 

berbagai peneliti, maka peneliti akan membuat penelitian berjudul 

“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap 

Nilai Perusahaan Melalui CSR sebagai Variabel Mediasi (Studi pada 

Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Agar penelitian berjalan baik dan tidak menyimpang, maka perlu adanya 

pembatasan dari permasalahan. Adapun ruang lingkup permasalahan 

penelitian yaitu:  
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1. Objek yang diteliti yaitu perusahaan manufaktur sub sektor food and 

beverage tahun 2015-2019 yang terdaftar di BEI.  

2. Variabel endogen dalam penelitian yaitu Nilai Perusahaan. 

3. Variabel eksogen dalam penelitian yaitu Profitabilitas, Leverage, dan 

Ukuran Perusahaan. 

4. Variabel mediasi dalam penelitian yaitu Corporate Social Responsibility 

(CSR). 

5. Periode penelitian dari 2015-2019 yaitu selama 5 tahun. 

6. Waktu penelitian dilaksanakan 5 bulan setelah proposal disetujui.  

1.3 Rumusan Masalah 

Setiap perusahaan pasti mempunyai tujuan dalam menjalankan bisnisnya. 

Mengoptimalkan nilai perusahaan dengan peningkatan kemakmuran pemilik 

atau pemegang saham merupakan tujuan utama suatu perusahaan. Dalam 

mencapai tujuan tersebut, para shareholder kebanyakan menyerahkan kepada 

manajer untuk mengelola perusahaan. Para pemegang perusahaan memberi 

tanggungjawab kepada manajer perusahaan guna mengambil sebuah 

keputusan. Tetapi, manajer perusahaan seringkali mempunyai tujuan yang 

berbeda dengan tujuan utama tersebut sehingga dapat menimbulkan adanya 

konflik keagenan antara pemegang saham dan manajer yang dapa 

menurunkan nilai perusahaan. Untuk mengatasi konflik keagenan tersebut 

antara lain yaitu dengan cara melakukan hutang (leverage). Kebijakan hutang 

merupakan suatu mekanisme yang digunakan manajer dalam memberi 
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gambaran kepada pemegang saham eksternal mengenai usaha yang dilakukan 

manajer dalam melaksanakan tujuan perusahaan.  

Nilai perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan corporate social responsibility. Profitabilitas dinilai sebagai 

suatu informasi yang perusahaan keluarkan sebagai sinyal untuk menarik 

investor  menanamkan modalnya. Reksi positif dari pasar akan meningkatkan 

nilai perusahaan. Menurut data dari perusahaan sub sektor food and beverage 

nilai ROA tahun 2015-2019 menyatakan adanya fluktuasi selama 5 tahun 

tersebut yaitu ROA tahun 2015 sebesar 10,6%, tahun 2016 sebesar 13,46%, 

tahun 2017 sebesar 12,7%, tahun 2018 sebesar 11,94%, dan tahun 2019 

sebesar 13,9%. Pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan 

2,86%, namun pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan 0,76%, 

tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan 0,76%, tahun 2018 ke tahun 

2019 mengalami kenaikan 1,96%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa 

ROA perusahaan manufaktur sub sektor food and beverage memiliki angka 

yang baik yaitu lebih dari 5%.  

Ukuran perusahaan yang berskala besar akan menjadikan perusahaan 

mudah mendapatkan sumber dan baik bersifat eksternal maupun internal. Hal 

ini menjadikan perusahaan mendapatkan perhatian besar dari investor. Bentuk 

tanggung jawab sebuh perusahaan untuk lingkungannya yang semakin 

banyak juga akan menjadikan image perusahaan meningkat sehingga investor 

tertarik pada perusahaan karena nilai perusahaan yang meningkat menjadikan 
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konsumen mempunyai loyalitas tinggi. Apabila perusahaan berjalan dengan 

lancar maka akan meningkatnya juga nilai saham perusahaan. 

  Dari identifikasi masalah di atas, maka peneliti memunculkan pertanyaan 

dalam penelitian yaitu: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap CSR pada perusahaan sub 

sektor food and beverage yang ada di BEI tahun 2015-2019? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap CSR pada perusahaan sub sektor 

food and beverage yang ada di BEI tahun 2015-2019? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap CSR pada perusahaan 

sub sektor food and beverage yang ada di BEI tahun 2015-2019? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan sub sektor food and beverage yang ada di BEI tahun 2015-

2019? 

5. Apakah leverage berpengaruh terhadap nillai perusahaan pada perusahaan 

sub sektor food and beverage yang ada di BEI tahun 2015-2019? 

6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan sub sektor food and beverage yang ada di BEI tahun 2015-

2019? 

7. Apakah CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub 

sektor food and beverage yang ada di BEI tahun 2015-2019? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan pelaksanaan penelitian antara lain: 

1. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap CSR pada perusahaan sub 

sektor food and beverage yang ada di BEI tahun 2015-2019. 

2. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap CSR pada perusahaan sub 

sektor food and beverage yang ada di BEI tahun 2015-2019. 

3. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap CSR pada 

perusahaan sub sektor food and beverage yang ada di BEI tahun 2015-

2019. 

4. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan sub sektor food and beverage yang ada di BEI tahun 2015-

2019. 

5. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan sub sektor food and beverage yang ada di BEI tahun 2015-

2019. 

6. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan sub sektor food and beverage yang ada di BEI tahun 

2015-2019. 

7. Untuk menguji pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

sub sektor food and beverage yang ada di BEI tahun 2015-2019. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Kegunaan Praktis 

a. Bagi Perusahaan Manufaktur 

Memberikan masukan bagi perusahaan terkait bagaimana cara 

meningkatkan nilai perusahaan melalui pertimbangan berbagai 

komponen yang mempengaruhi. 

b. Bagi Investor 

Sebagai sumber informasi untuk investor agar dapat mengambil 

keputusan yang tepat dan meminimalisir resiko yang terjadi pada 

saat berinvestasi pada suatu perusahaan. 

c. Bagi Peniliti Selanjutnya 

Penelitian ini sebagai literatur dan pengembangan dalam penelitian 

selanjutnya di masa mendatang. 

d. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu mengenai 

profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, CSR, dan nilai 

perusahaan berdasarkan materi dan pembelajaran pada saat kuliah 

dan mengaplikasikannya pada dunia bisnis. 

1.5.2 Kegunaan Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur juga sebagai 

wawasan bagi peneliti berikutnya yang memiliki relevansi dengan 

hasil penelitian ini. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menambah 
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gambaran dan pemahaman mengenai bagaimana cara nilai perusahaan 

meningkat melalui berbagai fator-faktor yang mempengaruhinya. 

 

 

 


