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ABSTRAK 

Nurul Qamaril Ramadhani: Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya Malang, 18 Juli 2017. Pertanggungjawaban Sosial dan 

Penciptaan Nilai Tambah (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia). Ketua Pembimbing: Erwin Saraswati, Komisi Pembimbing: Aulia 

Fuad Rahman 

 Nilai tambah merupakan aspek penting yang menggambarkan usaha 

perusahaan dalam menciptakan kesejahteraan pemegang saham. Namun, yang 

terjadi di Indonesia, nilai tambah perusahaan malah cenderung menurun selama 

tahun 2010-2015. Nilai tambah sendiri secara teoritis dipengaruhi oleh 

pelaksanaan CSR perusahaan. Padahal, perusahaan di Indonesia sendiri kurang 

memberikan atensi pada CSR sehingga penelitian ini berkontribusi dalam 

memberikan analisis atas aspek yang menyebabkan penurunan nilai perusahaan.  

  Teknik Panel Vector Autoregression digunakan untuk membantu mencapai 

tujuan tersebut. Penelitian ini menggunakan 21 sampel perusahaan dari 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dan memiliki skor PROPER selama 

tahun 2010-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR tidak berhubungan 

dengan nilai tambah dan semakin baik pelaksanaan CSR berdampak pada 

semakin rendah nilai tambah perusahaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa 

pelaksanaan CSR pada periode sebelumnya langsung berdampak pada nilai 

tambah perusahaan pada saat ini (lag optimal = 1). Hal ini disinyalir karena motif 

utama pemegang saham saat melakukan keputusan investasi adalah hanya 

mengejar capital gain, sehingga CSR yang telah dilaksanakan perusahaan hanya 

menambah beban perusahaan dan menurunkan capital gain yang seharusnya 

diperoleh investor. 

Kata kunci: Pertanggungjawaban Sosial, Nilai Tambah, Panel Vector 

Autoregression, PROPER 
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ABSTRACT 

Nurul Qamaril Ramadhani. Postgraduate Economics and Business Faculty 
of Brawijaya University. July 18th, 2017. Corporate Social Responsibility and 
Value Added Creation (Study on Company listed on the Indonesia Stock 
Exchange). Supervisor: Erwin Saraswati, co-supervisor: Aulia Fuad Rahman 
 

Value added is an important aspect that describes the company's efforts in 
creating shareholder welfare. However, what happened in Indonesia, the value 
added companies tend to decline during the year 2010-2015. Value added itself is 
theoretically influenced by the implementation of corporate CSR. In fact, 
companies in Indonesia itself less attention to CSR so that this study contributes 
in providing an analysis of aspects that cause decline in corporate value.  

Panel Vector Autoregression technique is used to achieve that goal. This 
study used 21 company samples from companies listed on BEI and had PROPER 
scores during 2010-2016. Results show that CSR is not related to value added and 
the better the implementation of CSR has an impact on the lower the company's 
value added. This study also found that the implementation of CSR in the previous 
period directly affects the company's added value at this time (optimum lag = 1). 
This is allegedly because the main motive of shareholders when making 
investment decisions is only the pursuit of capital gains, so that the CSR that has 
been implemented by the company only adds to the company's burden and lower 
capital gains that should be obtained by investors. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Market Value Added, Panel Vector 

Autoregression, PROPER 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Suatu perusahaan dibentuk dengan memiliki tujuan utama memaksimalkan 

kesejahteraan pemegang saham (Dewi, 2015). Kesejahteraan pemegang saham 

ini menggambarkan bagaimana perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang 

sahamnya. Oleh karena itu, nilai perusahaan seringkali tercermin dengan 

pergerakan saham perusahaan.  Nilai perusahaan ini dihasilkan melalui 

kemampuan perusahaan mengelola dana yang ditanamkan investor dan 

mengembalikannya kepada investor dalam bentuk dividen. Tingkat pengembalian 

dividen ini tentu akan menarik minat investor untuk berinvestasi kembali di 

perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk terus menciptakan 

nilai bagi pemegang sahamnya.  

Nilai perusahaan sendiri sangat mempengaruhi pertumbuhan perusahaan. 

Penyebabnya adalah nilai perusahaan seringkali merupakan fokus utama 

pemegang saham untuk menanamkan dananya pada perusahaan sehingga jika 

nilai perusahaan buruk, tentu saja pemegang saham enggan untuk menanamkan 

modalnya di perusahaan tersebut. Padahal, perusahaan sendiri harus bersaing 

dengan berbagai macam perusahaan di bursa efek untuk bisa mendapatkan atensi 

pemegang saham agar mau mempercayakan dananya untuk dikelola perusahaan 

sehingga perusahaan harus mampu menjaga dan terus menciptakan nilai 

perusahaan sepanjang waktu.  

Proses penciptaan nilai merupakan tantangan yang kontinu dihadapi 

perusahaan. Hal ini terjadi karena nilai perusahaan bisa dikatakan merupakan 

tolak ukur kinerja manajemen. Padahal kinerja manajemen sendiri tidak bisa hanya 

dipengaruhi oleh unsur-unsur internal perusahaan, namun bisa juga dipengaruhi 
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unsur eksternal perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan kapabilitas manajerial 

yang tinggi bagi perusahaan untuk mampu menyelaraskan unsur internal dan 

eksternal dalam usaha penciptaan nilai perusahaan. 

Nilai tambah merupakan cerminan atas kemampuan manajemen menciptakan 

kelebihan modal yang atas modal telah diinvestasikan, yaitu seberapa banyak nilai 

yang telah ditambahkan atas nilai buku atas modal yang diinvestasikan (Banerjee, 

1999; Ramana, 2005). Penciptaan nilai tambah perusahaan dapat diukur dengan 

menggunakan Market Value Added (MVA). MVA gagasan yang diusung oleh Stern 

dan Stewart tahun 1970 dan merupakan nilai kini dari pengukuran nilai yang 

dianggap terbaik menurut akademisi, yaitu Economic Value Added (EVA) (Young 

& O’byrne, 2001). Oleh karena itu MVA sendiri seringkali disebut tolak ukur 

seberapa atraktif perusahaan dalam menarik minat investor. Penggunaan MVA 

sebagai alat ukur memiliki beberapa kelebihan, yaitu: 

a. Pengukuran yang mampu menangkap kesuksesan perusahaan dalam 

menciptakan nilai bagi pemegang saham melalui alokasi yang efisien atas 

sumber daya yang langka yang digunakan oleh manajer (Hillman & Keim, 

2001) 

b. Pengukuran berdasarkan pasar, MVA, lebih dipilih daripada pengukuran 

berdasarkan akuntansi karena kemampuannya merefleksikan nilai di masa 

depan yang lebih tepat (Hillman & Keim, 2001) 

c. MVA merupakan nilai masa depan dari EVA namun dalam bentuk yang lebih 

sederhana dengan data yang lebih mudah didapat sehingga dapat 

memberikan gambaran yang lebih tepat tanpa harus melalui berbagai 

penyesuaian yang rumit (Young & O’byrne, 2001) 

Namun, fenomena yang terjadi adalah rata-rata nilai perusahaan-perusahaan 

di Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2010 hingga tahun 2015. Hal 

tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 1.1  
Perubahan Nilai Tambah Perusahaan selama tahun 2010-2015 (dalam ribuan) 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

MVA 9,234,808 8,951,492 8,597,030 8,360,255 8,132,364 7,905,107 
Sumber: Database Osiris 

 
Dari tabel tersebut terlihat bahwa penciptaan nilai, yang seharusnya menjadi 

tujuan utama dibentuknya perusahaan mayoritas tidak terjadi karena justru terjadi 

penurunan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis apa yang 

menjadi faktor yang mungkin memicu penurunan tersebut.  

Paradigma awal penciptaan nilai adalah menciptakan nilai semaksimal 

mungkin hanya untuk pemegang saham. Namun kemudian paradigma ini mulai 

bergeser menjadi penciptaan nilai untuk seluruh pemangku kepentingan 

(stakeholder), termasuk pemegang saham. Pergeseran ini terjadi karena adanya 

kesadaran bahwa stakeholder mampu memberikan pengaruh pada perusahaan 

termasuk kepada kesejahteraan pemegang saham. Misalnya, perusahaan 

mengedepankan kesejahteraan karyawannya, maka idealnya karyawan tersebut 

akan lebih termotivasi dan lebih produktif dalam bekerja sehingga kinerja 

perusahaan pun akan meningkat yang diiringi pula dengan peningkatan 

kesejahteraan pemegang saham. Begitupula apabila perusahaan mampu sejalan 

dengan masyarakat, pemasok, konsumen, alam dan stakeholder lainnya. 

Skema tersebut tertuang dalam konsep aktivitas pertanggungjawaban sosial. 

Aktivitas pertanggungjawaban sosial (Corporate Social Responsibility, CSR), 

secara teoritis, dianggap mampu membentuk suatu aset tak berwujud. Penciptaan 

aset ini dianggap sebagai sebuah investasi karena aktivitas CSR merupakan suatu 

usaha penciptaan hubungan baik  dengan pemangku kepentingan (Hur, Kim, & 

Woo, 2014). Hal ini terjadi karena berdasarkan perspektif Teori Legitimasi, CSR 

mampu membuat perusahaan menjaga legitimasinya (Burlea & Popa, 2013) 

sedangkan berdasar teori stakeholder CSR dipandang sebagai usaha agar 
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perusahaan sejalan dengan ekspektasi stakeholder nya (Roberts, 1992). Oleh 

karena itu, CSR sebagai suatu investasi aset tidak berwujud ini dapat berfungsi 

sebagai keuntungan kompetitif perusahaan (Jiraporn, Jiraporn, Boeprasert, & 

Chang, 2014; Reuter, Foerstl, Hartmann, & Blome, 2010) yang dapat menjadi 

kunci tercapainya tujuan utama perusahaan, yaitu peningkatan kekayaan 

pemegang saham. Sebaliknya, jika perusahaan tidak memiliki aset ini maka 

kemampuan perusahaan untuk survive akan terancam karena perusahaan 

kehilangan legitimasinya akibat tidak mampu sejalan dengan kepentingan 

stakeholder (Lindgreen & Swaen, 2010). 

Namun, walaupun secara teoritis demikian, ada dua pandangan berbeda 

terkait dampak CSR terhadap perusahaan. Ada pihak yang pro CSR dan 

menganggapnya benar-benar mampu memberikan dampak positif bagi 

perusahaan sesuai teori, namun ada juga yang menganggapnya hanya sekedar 

beban dan malah mengurangi kesejahteraan pemegang saham. 

Secara empiris pun demikian. Selain temuan atas hubungan nilai tambah dan 

CSR masih cukup minim, temuan itu pun masih memberikan hasil temuan yang 

bertolak belakang. Penelitian Hillman dan Keim (2001) merupakan penelitian yang 

dilakukan atas data yang tersedia dari S&P 500 Firms. Terdapat dua tolak ukur 

aktivitas CSR dalam penelitian itu, yaitu manajemen stakeholder dan partisipasi 

atas isu-isu sosial. Terdapat pula penelitian Garcia-Castro, Arina dan Canela 

(2011) yang menelitimenggunakan 658 perusahaan di Amerika Serikat. Kedua 

penelitian tersebut mengukur CSR dengan menggunakan KLD Scorecard. 

Mittal, Sinha dan Singh (2008) menemukan adanya peningkatan EVA dan 

MVA pada 50 perusahaan di India yang melaksanakan CSR. CSR diukur melalui 

komitmen perusahaan kepada stakeholder yang tertuang pada keberadaan kode 

etik di perusahaan. Terdapat juga penelitian yang oleh Bezares, Przychodzen dan 

Przychodzen (2017) yang menemukan hubungan positif antara kedua variabel 
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atas penelitian yang dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di London Stock 

Exchange. Pengukuran atas CSR menggunakan Corporate Social Index (CSI).  

Perusahaan-perusahaan yang diteliti pada ketiga penelitian diatas merupakan 

perusahaan-perusahaan yang beroperasi di negara maju, yaitu London dan 

Amerika dan India.Sebagai negara yang telah memiliki pasar modal yang lebih 

maju, maka CSR tentu memiliki dampak yang lebih cepat dan lebih terlihat 

daripada perusahaan-perusahaan di negara berkembang (Jo, Kim, & Park, 2015). 

Hal ini disebabkan negara berkembang memiliki institusi, standart dan sistem yang 

lebih lemah dibandingkan negara di Amerika dan Eropa (Kemp, 2001). Hal inilah 

yang kemudian mempengaruhi bagaimana praktik bisnis dalam negara tersebut. 

Selain itu, negara di Eropa dan Amerika juga memiliki praktik CSR yang lebih baik 

dan pengaruhnya terhadap kinerja yang lebih cepat juga disebabkan karena 

adanya permintaan sosial dan ekspektasi masyarakat akan tanggung jawab 

perusahaan yang besar (Chapple & Moon, 2005). Bahkan, India diklaim sebagai 

negara dengan praktik CSR terbaik di Asia sedangkan Indonesia memiliki level 

penerapan praktik CSR dan permintaan sosial atas CSR yang terendah di Asia 

(Chapple & Moon, 2005) 

Hidayansyah (2015) melakukan penelitian atas hubungan kedua variabel pada 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indonesia dengan menggunakan GRI 

Scorecarddan menemukan hubungan negatif antara kedua variabel.  Kurnia dan 

Tandiontong (2015) menggunakan ISO9000 dan ISO14000 sebagai tolak ukur 

pelaksanaan CSR. Penelitian tersebut menemuka bahwa ISO9000 berpengaruh 

negatif pada MVA sedangkan ISO14000 berpengaruh positif pada MVA. 

Selain itu, mayoritas penelitian tersebut merupakan penelitian yang 

menggunakan data cross-sectional. Studi Cross-sectional cenderung mengukur 

hubungan kedua variabel pada satu tahun yang sama. Akibatnya, konsekuensi 

jangka panjang yang mungkin muncul atas hubungan kedua variabel tersebut pun 
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dapat terabaikan. Padahal, dimensi jangka panjang atas hubungan kedua variabel 

tersebut dapat memberikan penjelasan atas inkonsistensi temuan penelitian 

(Garcia-Castro, Ariño, & Canela, 2011). 

Jika diperhatikan, pengukuran atas praktik CSR dalam penelitian-penelitian 

diatas dapat terbagi tiga macam, yaitu pengukuran dengan menggunakan hasil 

penilaian dari pihak kedua (ISO9000 dan ISO140000) serta pengukuran yang 

bersifat self assesment (GRI dan KLD Rating) atau keberadaan aturan perusahaan 

terkait CSR (kode etik). Penggunaan pengukuran tersebut tentu saja akan 

menghasilkan dampak yang berbeda.  

Peneliti akan menggunakan hasil PROPER sebagai tolak ukur pelaksanaan 

CSR perusahaan. Perbedaan antara PROPER dan ISO adalah PROPER bersifat 

mandatory dan dilakukan pada perusahaan yang dipilih oleh kementerian 

lingkungan hidup sedangkan ISO lebih bersifat voluntary yang penilaiannya 

dilakukan oleh badan independen yang ditunjuk oleh perusahaan (J. K. Dewi, 

2011).  Penilaian yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk perusahaan masih 

memiliki potensi terjadinya problem agensi antara perusahaan dan pihak audit 

sosial, sehingga penilaian dengan PROPER yang lebih bersifat mandatory dinilai 

akan memberikan hasil penilaian yang lebih dapat diandalkan. Sedangkan 

penggunaan GRI dan KLD tentu memiliki keterbatasan karena sifatnya 

penggunaannya (self-filling) jika dibandingkan PROPER yang penilaiannya 

dilakukan oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) (Aras, Aybars, & Kutlu, 

2010). Kode etik sendiri hanya merupakan sebuah bentuk bahwa perusahaan 

berniat untuk berkomitmen terhadap para pemangku kepentingannya, namun hal 

tersebut tentu belum menggambarkan bagaimana pelaksanaan CSR secara riil. 

Ketidakpastian terkait posisi CSR tersebut, apakah sebagai beban atau 

sebagai investasi, juga diyakini disebabkan ketidakpastian waktu imbal balik yang 

akan dirasakan perusahaan akan dampak pelaksanaan CSR terhadap 
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perusahaan. Hal ini karena tujuan akhir dari pelaksanaan CSR adalah penciptaan 

nilai dimana proses ini seringkali merupakan proses yang bersifat jangka panjang 

yang dapat menurunkan keyakinan praktisi akan manfaat CSR terhadap 

perusahaan (Jakub et al., 2015) 

Demi menjembatani pro kontra tersebut, penelitian ini tidak hanya menyajikan 

analisis terkait hubungan CSR dan nilai perusahaan. Namun, penelitian ini juga 

berusaha memberikan keyakinan kuantitatif terkait hubungan tersebut melalui 

penyajian lag. Lag merupakan lama waktu suatu variabel bisa mempengaruhi 

variabel lain. Keyakinan kuantitatif ini penting untuk memberikan gambaran yang 

lebih pasti terkait hubungan CSR dan nilai perusahaan sehingga pertanyaan yang 

selama ini diajukan peneliti dan praktisi terkait harus berapa lama pelaksanaan 

CSR dilakukan perusahaan agar memberikan dampak bisa terjawab dengan lebih 

baik. 

 

1.2 Motivasi Penelitian 

Indonesia selain menghadapi masalah penurunan nilai juga menghadapi 

permasalahan karena kurangnya pertanggungjawaban sosial perusahaan. 

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah 

dan sumber daya manusia yang sangat baik. Namun, berdasarkan data, hutan-

hutan di Indonesia telah mengalami penurunan luas yang drastis. Indonesia telah 

kehilangan hutan aslinya sebanyak 72% dari luas hutan yaitu lahan yang rusak 

sebesar 101.73 juta Ha dan 59.62 juta Ha berada dalam kawasan hutan. Laju 

kerusakan hutan di Indonesia pun telah mencapai 1,87 juta ha dalam kurun waktu 

2000 – 2005, mengakibatkan Indonesia menempati peringkat ke-2 dari sepuluh 

negara, dengan laju kerusakan tertinggi dunia. Hewan-hewan endemik Indonesia 

satu persatu pun telah dinyatakan punah. Perubahan gaya hidup yang semakin 
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konsumtif dan hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat Indonesia juga sebagai 

salah satu dampak dari kegiatan operasional perusahaan tersebut.  

Namun, secara praktis, hasil Program Peringkat Penilaian Kinerja Lingkungan 

Hidup (PROPER) oleh Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan perusahaan 

yang memiliki skor merah terus meningkat sejak tahun 2012 – 2016. Selama 

periode tersebut pula, perusahaan dengan skor Emas terus menurun, bahkan dari 

tahun ke tahun jumlahnya selalu kurang dari 10. Disisi lain, grafik berikut 

menunjukkan pergerakan kinerja keuangan, dalam contoh ini ROA, pada 

perusahaan-perusahaan yang mengalami peningkatan skor PROPER 

GAMBAR 1.1 
Kinerja Keuangan Perusahaan yang mengalami peningkatan nilai 

PROPER 
 

 

Fenomena ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa terdapat 

ketidakmampuan perusahaan melihat hubungan dari CSR dan nilai tambah yang 

disebabkan karena ukuran pengukuran kinerja (yang ditonjolkan di laporan 

keuangan) dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio pengukuran yang bersifat 

jangka pendek, seperti ROA. Rasio ini merupakan rasio yang menggunakan data 

akuntansi sehingga sangat rawan terpengaruh oleh aktivitas manajemen laba 

yang mungkin dilakukan manajer(Hillman & Keim, 2001). Pengukuran ini juga tidak 
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mampu menangkap aktivitas CSR sebagai bentuk aktivitas penciptaan nilai 

pemegang saham (Shakina & Molodchik, 2014). Akibatnya, mindset bahwa 

aktivitas CSR merupakan aktivitas yang bersifat 'beban,' bukannya sebuah 

investasi pun terbentuk sehingga pelaksanaan CSR pun menjadi kurang optimal. 

Oleh karena itu, peneliti berharap dapat membentuk mindset bagi praktisi 

tersebut melalui pembahasan empiris secara komprehensif atas hubungan CSR 

dan nilai tambah. Terciptanya mindset ini diharapkan dapat memotivasi praktisi 

agar pelaksanaan optimal CSR dapat tercapai. Pelaksanaan CSR yang optimal di 

Indonesia tentu dapat membentuk aset tak berwujud yang bernilai tinggi karena 

sumber daya manusia dan sumber daya alamnya yang cukup besar yang 

merupakan suatu unsur penting dari keunggulan kompetitif perusahaan. 

Keunggulan kompetitif ini pun membuat perusahaan menciptakan nilai pemegang 

saham yang sustainable sehingga mampu menarik minat investor dan dapat 

menggairahkan pasar modal Indonesia. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka permasalahan yang dipilih 

penulis untuk diteliti adalah:  

1. Apakah pelaksanaan aktivitas pertanggungjawaban sosial berpengaruh 

terhadap nilai tambah perusahaan? 

2. Seberapa panjang lag pelaksanaan CSR terhadap nilai tambah 

perusahaan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. untuk menguji dan menganalisis pengaruh pelaksanaan aktivitas 

pertanggungjawaban sosial terhadap nilai tambah perusahaan 
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2. mengetahui panjang lag nilai tambah perusahaan atas pelaksanaan CSR  

 

1.5 Kontribusi Penelitian 

1.5.1 Kontribusi teori 

Temuan penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori akuntansi 

sosial, terutama dalam hal tentang pentingnya aspek CSR yang dapat 

mempengaruhi nilai 

1.5.2 Kontribusi praktek 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong praktisi untuk 

melaksanakan kegiatan CSR, terutama di wilayah Indonesia.Pelaksanaan CSR di 

wilayah Indonesia sudah seharusnya diberikan perhatian yang lebih mengingat 

sumber daya Indonesia yang semakin menipis. Dengan adanya bukti empiris 

hubungan CSR dan nilai tambah ekonomi diharapkan investor akan lebih 

terdorong untuk mengincar perusahaan-perusahaan dengan pelaksanaan CSR 

yang baik. Apabila hal tersebut terjadi, perusahaan akan terdorong dan berlomba-

lomba untuk melaksanakan aktivitas CSR seoptimal mungkin. 

1.5.3 Kontribusi kebijakan 

Pembuat kebijakan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk 

memperkuat dasar pembentukan suatu kebijakan baru yang menunjang perbaikan 

pelaksanaan tanggung jawab sosial. Seperti yang diketahui, baik pelaksanaan 

maupun pelaporan CSR di Indonesia sudah bersifat mandatory, berdasarkan UU 

40 tahun 2007 pasal 66 dan 74 dan PP nomor 47 tahun 2012. Namun, 

pelaksanaannya ternyata masih jauh dari kata optimal yang terlihat dari data 

PROPER yang menunjukkan bahwa perusahaan yang meraih label emas masih 

sedikit, sebaliknya perusahaan dengan label merah terus mengalami peningkatan. 

Disusunnya regulasi-regulasi, dengan menggunakan temuan dalam penelitian ini 

sebagai dasar pertimbangan, maka pelaksanaan CSR mampu terdorong ke arah 
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yang lebih baik. Pelaksanaan CSR yang lebih baik tentu akan menguntungkan 

berbagai pemangku kepentingan perusahaan, terutama pemegang saham. 

Pemegang saham yang merasa diuntungkan tidak akan segan untuk terus 

berinvestasi sehingga dapat menggerakkan pasar modal Indonesia seperti yang 

diharapkan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Legitimasi 

Shocker & Sethi (1974) dalam Patten (1992) menyebutkan bahwa sebuah 

bisnis beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial, baik secara eksplisit 

maupun implisit sehingga kemampuan perusahaan untuk survive bergantung 

pada output yang diinginkan kepada masyarakat secara umum dan penyebaran 

manfaat kepada kelompok yang memiliki kekuatan. Oleh karena itu, perusahaan 

berusaha untuk sejalan antara nilai sosial yang berhubungandengan aktivitas 

mereka dengan norma atas perilaku yang dapat diterima dalam sistem sosial yang 

lebih besar. 

Legitimasi dapat dianggap sebagai persepsi umum atau asumsi bahwa 

tindakan dari perusahaan sesuai dengan keinginan, tepat, dan baik di dalam 

sebuah sistem yang dikonstruksi dengan nilai-nilai sosial(Suchman, 1995). Teori 

legitimasi merupakan teori yang dikembangkan dari pendekatan politik dan 

ekonomi (Archel, Husillos, Larrinaga, & Spence, 2009; Ieng Chu, Chatterjee, & 

Brown, 2012; Van der Laan, 2009).Teori ini diperkenalkan oleh Weber melalui teori 

sosiologi yang kemudian digunakan dalam penelitian-penelitian perusahaan 

(Deephouse & Suchman, 2008). Menurut teori legitimasi, terdapat norma dan 

batasan tertentu atas operasional perusahaan di tengah masyarakat yang disebut 

kontrak sosial (Brown & Deegan, 1998; Campbell, 2000; Patten, 1992). Teori 

legitimasi ini merupakan teori yang terkait dengan proses mempertahankan 

persepsi antar kelompok-kelompok masyarakat yang bersifat heterogen (Archel, 

Husillos, Larrinaga, & Spence, 2009; Van der Laan, 2009).  

Teori ini mendasarkan pada asumsi bahwa perusahaan dalam menjalankan 

operasionalnya tidak memiliki sumber daya (Deegan & Unerman, 2006). Penyedia 
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sumberdaya, yaitu masyarakat, memberikan hak legal pada perusahaan untuk 

beroperasi.Kontrak sosial disini muncul karena masyarakat, sebagai pihak yang 

telah mengeluarkan sumber daya, memiliki ekspektasi yang tinggi (Matthews, 

1993). Oleh karena itu, jika perusahaan tidak mampu beroperasi dalam batasan 

kontrak sosial tersebut, keberadaannya perusahaan pun akan terancam. 

Sebaliknya, legitimasi yang mampu diraih dan dipertahankan perusahaan 

merefleksikan image perusahaan di masyarakat (Burlea & Popa, 2013). Artinya, 

jika perusahaan memiliki legitimasi berarti dia diterima oleh masyarakat sebagai 

bagian dari masyarakat dan memiliki hak untuk tetap ada dan melakukan aktivitas-

aktivitas yang bermoral. 

Kontrak sosial tersebut muncul karena perusahaan beroperasi dibawah super-

ordinate social system dimana perusahaan akan mendapatkan legitimasi 

sepanjang aktivitas-aktivitasnya sejalan dengan tujuan dan disetujui oleh sistem 

tersebut (Brown & Deegan, 1998; Dowling & Pfeffer, 1975).Menurut Maurer (1971) 

legitimasi dapat terlihat sebagai sebuah proses saat perusahaan melakukan 

justifikasi dalam suatu sistem super-ordinate hak yang dimilikinya untuk tetap 

melakukan aktivitas bisnis (Dowling & Pfeffer, 1975). Kontrak sosial tersebut 

mencakup ekspektasi masyarakat mengenai operasional perusahaan seharusnya. 

Masyarakat diasumsikan mengijinkan perusahaan untuk berdiri dan mendapatkan 

hak-haknya sehingga pada gilirannya masyarakat pun berharap perusahaan 

mampu memenuhi ekspektasi mereka tentang bagaimana seharusnya 

perusahaan beroperasi (Goodman, Castelo Branco, & Lima Rodrigues, 2006). 

Jika perusahaan mampu sejalan dengan kontrak sosial ini, maka perusahaan 

pun akan menikmati berbagai macam rewardatas legitimasinya (Brown & Deegan, 

1998), seperti peningkatan kinerja dan kemampuan survive yang tinggi (Goodman, 

Castelo Branco, & Lima Rodrigues, 2006). Sebaliknya, jika perusahaan tidak 

mampu sejalan dengan kontrak sosial yang ada maka legitimasinya pun terancam 
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dan perusahaan akan mendapat penalti (Brown & Deegan, 1998; Burlea & Popa, 

2013). 

Walaupun demikian, perubahan nilai pun terus berlanjut dalam sistem sosial 

menyebabkan adanya perubahan di dalam perusahaan dan perubahan perilaku 

perusahaan dalam kaitannya dengan masyarakat (Campbell, 2000). Akibatnya, 

kontrak sosial pun selalu berubah(Brown & Deegan, 1998) dan terjadi gap antara 

harapan perusahaan berperilaku dan perilaku perusahaan yang sesungguhnya, 

yaitu saat perusahaan tidak lagi sejalan dengan kontrak sosial yang seharusnya 

dipatuhi perusahaan(Campbell, 2000; Goodman, Castelo Branco, & Lima 

Rodrigues, 2006). 

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan secara kontinu berusaha 

untuk memastikan bahwa mereka beroperasi di dalam batasan normal atas 

masyarakat masing-masing. Artinya, perusahaan secara responsif akan terus 

berusaha mengisi gap yang ada dalam masyarakat terkait ekspektasi terhadap 

perusahaan (Brown & Deegan, 1998)melalui aktivitas-aktivitas yang sejalan 

dengan nilai dan norma dalam masyarakat agar perusahaan diakui 

legitimasinya(Goodman, Castelo Branco, & Lima Rodrigues, 2006). Perusahaan 

dituntut harus mampu menghasilkan laba, namun tetap memiliki kewajiban moral 

(O'Donovan, 2002).Jika mampu melakukannya, perusahaan akan memperoleh 

legitimasinya dan memberikan kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

berbagai macam sumber daya yang dibutuhkannya untuk tetap bertahan (Tilling, 

2004) 

Pada awalnya teori legitimasi hanya  digunakan dalam konteks kinerja ekonomi 

atau dengan kata lain pada awalnya teori legitimasi menganggap bahwa 

perusahaan yang sukses atau yang profitable akan diberikan hadiah berupa 

legitimasi.  Namun, teori ini, mulai tahun 1970-an, mengalami perubahan.Hal ini 
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terjadi karena publik semakin meningkatkan kesadarannya tentang konsekuensi 

yang tidak menguntungkan dari pertumbuhan perusahaan (Patten, 1992) 

Teori legitimasi berperan untuk menjelaskan menjelaskan perilaku perusahaan 

dalam mengimplementasikan dan mengembangkan pengungkapan sosial dan 

lingkungan dengan tujuan untuk memenuhi kontrak sosial. Dalam teori ini, 

legitimasi perusahaan dipandang dapat dibentuk atau ditingkatkan melalui 

penggunaan simbol atau tindakan simbolik melalui komunikasi-komunikasi yang 

berfungsi untuk membentuk public image (Burlea & Popa, 2013) yang dapat 

dilakukan melalui pelaksanaan CSR. Aktivitas ini digunakan perusahaan untuk 

memengaruhi persepsi publik yaitu melalui pembentukan gambaran perusahaan 

yang sadar akan isu-isu sosial. 

 

2.2 Teori Stakeholder  

Stakeholder merupakan kelompok atau individu yang dapat dipengaruhi atau 

mempengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan(Freeman, 1994; Jaenicke, 

2013; McWilliams, Siegel, & Wright, 2006). Teori stakeholdermerupakan teori yang 

memberikan pandangan tentang bagaimana manajer berperilaku dengan 

mempertimbangkan bahwa perspektif setiap kelompok stakeholder berbeda 

terhadap perusahaan(Deegan, 2002; Freeman, Wicks, & Parmar, 2004).Dalam 

teori ini dapat dilihat kombinasi antara pandangan terhadap manajer yang berbeda 

(Ruf, Muralidhar, Brown, Janney, & Paul, 2001) 

Teori ini berasumsi bahwa penciptaan nilai merupakan bagian dari 

bisnis(Freeman, Wicks, & Parmar, 2004).Proses penciptaan nilai dapat dilakukan 

semua kepentingan para pemangku kepentingan (termasuk jika pengorbanan 

kepentingan stakeholder utama, investor, harus dilakukan) dapat dikoordinasikan 

(Roberts, 1992). Teori ini dibagi menjadi dua cabang, ethical branch serta 

managerial branch (Guthrie & Parker, 1989).  
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2.2.1. Ethical Branch 

Cabang dari teori stakeholder ini mencakup tentang bagaimana seharusnya 

perusahaan bertanggungjawab pada stakeholder. Stakeholder tersebut 

merupakan kelompok atau individu yang memengaruhi atau dipengaruhi atas 

usaha perusahaan dalam mencapai tujuannya (Freeman dan Reed, 1983). 

2.2.2. Managerial branch  

Managerial branch dari Teori Stakeholder menekan bahwa perusahaan 

memiliki kebutuhan untuk mengelola kepentingan setiap kelompok stakeholder. 

Namun, dalam pandangan ini, kelompok dengan tingkat pengendalian atas 

sumber daya yang lebih tinggi (sumber daya tersebut sangat dibutuhkan 

perusahaan dalam operasionalnya)akan lebih diutamakan (Roberts, 1992). Pada 

cabang ini, informasi merupakan elemen utama yang dapat digunakan oleh 

perusahaan untuk mengatur atau memanipulasi pemangku kepentingan dengan 

tujuan untuk memperoleh dukungan dan persetujuan mereka atau untuk melawan 

dan menghadapi pihak-pihak yang bertentangan dengan perusahaan (Van der 

Laan, 2009) 

Pertanyaan fundamental yang diajukan dalam teori stakeholder ini adalah 

kelompok stakeholder mana yang pantas mendapatkan atau membutuhkan 

perhatian manajemen dan mana yang tidak(Jaenicke, 2013; Van der Laan, 2009). 

Artinya, stakeholder tersebut terbagi dalam beberapa tingkatan. Tingkatan ini 

ditentukan oleh kekuatan yang dimiliki stakeholder tersebut dan menentukan 

seberapa penting perusahaan harus sejalan dengan kepentingannya (Roberts, 

1992). Kekuatan yang dimaksud berasal dari seberapa kuat stakeholder tersebut 

menguasai sebuah sumber daya yang terbatas, seberapa dalam stakeholder 

mampu mengakses media yang memiliki pengaruh besar, seberapa besar 

stakeholder mampu mempengaruhi pola konsumsi perusahaan serta seberapa 

besar legislasinya atas perusahaan (Deegan & Unerman, 2006). Oleh karena itu, 
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Meningkatnya kekuatan stakeholder meningkat pula potensi konfliknya (Ullman, 

1985; Friedman dan Miles, 2002). Hal tersebut pun memunculkan gagasan untuk 

mengungkapkan informasi. Pengungkapan ini digunakan sebagai pembuktian 

bahwa operasional perusahaan sejalan dengan stakeholder. Di sisi lain, 

perubahan ekspektasi dan pengaruh stakeholder pun akan terus berlanjut. Oleh 

karena itu, kemampuan perusahaan beradaptasi dalam operasionalnya 

merupakan hal yang sangat penting (Unerman dan Bennet, 2004; Friedman dan 

Miles 2002). Tujuannya adalah sebagai bentuk tindakan preventifatas penolakan 

yang mungkin muncul serta mempertahankan posisi melalui hubungan baik 

dengan stakeholder (Gray, dkk, 1996; Roberts 1992). 

Perspektif Stakeholder menyebutkan bahwa penciptaan nilai dapat terjadi 

apabila perusahaan mampu menemukan intersepsi antara kepentingan dari 

seluruh pemangku kepentingannya (Burlea & Popa, 2013) sehingga perusahaan 

dan stakeholder akan berjalan ke arah yang sama, bukannya mencari trade off 

diantara keduanya. Teori ini membantu mengidentifikasi kelompok mana yang 

relevan dengan keputusan manajemen saat ekspektasinya harus diberikan 

perhatian lebih. Pengungkapan pertanggungjawaban sosial pun digunakan secara 

strategis untuk menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan dengan 

memengaruhi tingkat permintaan eksternal yang berasal dari berbagai macam 

stakeholder yang berbeda (Ullman, 1985). Perusahaan yang mampu menciptakan 

nilai untuk para pemangku kepentingannya merupakan perusahaan yang mampu 

mencapai produktivitas tinggi, kompetitif, serta mampu meningkatkan pendanaan-

pendanaan yang menguntungkan. 

 

2.3 Market Value Added 

Salah satu indikator penilaian kinerja adalah Market Value Added (Nilai 

Tambah Pasar, MVA). MVA merupakan nilai kini dari Economic Value Added (Nilai 
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Tambah Ekonomi, EVA) (Zafiris & Bayldon, 1999). EVA sendiri didefinisikan 

sebagai kelebihan laba setelah pajak terhadap tingkat pengembalian minimum 

yang diinginkan investor (Anand, Garg, & Arora, 1999).  

MVA merupakan pengukuran kumulatif atas nilai yang diciptakan manajemen 

melebihi modal yang telah diinvestasikan, yaitu seberapa banyak nilai yang telah 

ditambahkan atas nilai buku atas modal yang diinvestasikan (Banerjee, 1999; 

Ramana, 2005). Artinya, MVA diukur dengan menghitung perbedaan nilai pasar. 

Dengan kata lain, MVA merupakan perbedaan antara kontribusi kas investor dan 

nilai kas yang diekspektasikan untuk diperoleh mereka (Hillman & Keim, 2001). 

Nilai MVA pada suatu waktu merupakan diskonto atas nilai kini EVA yang 

diharapkan (Griffith, 2004; Lehn & Makhija, 1996). Formulasi MVA cukup 

sederhana, yaitu sebagai berikut: 

MVA = Nilai pasar ekuitas – Modal 

MVA dianggap sebagai indikator tingkat menariknya suatu investasi dan 

merupakan hasil akhir dari proses penciptaan nilai (Shakina & Molodchik, 2014). 

Jenis penilaian ini merupakan pengembangan dari penghitungan laba sisa yang 

telah muncul terlebih dahulu di tahun 1960an (Banerjee, 1999). Namun, indikator 

terdahulu terlalu sulit untuk diintegrasikan pada filosofi perusahaan Indikator ini 

diusulkan oleh konsultan bernama G. Bennett Stewart III and Joel Stern, pendiri 

Stern Stewart & Co.  

2.3.1 Keuntungan penggunaan MVA 

MVA merupakan instrumen pengukuran kinerja bisnis yang didasarkan 

pada prinsip value management (Jakub, Viera, & Eva, 2015). MVA juga dianggap 

sebagai pengukuran yang bebas dari manajemen laba karena menggunakan nilai 

pasar sebagai proksi perhitungannya (Hillman & Keim, 2001). 

Aplikasi dari MVA dapat membuat manajer dapat menghindari aktivitas 

manajemen laba. Hal ini merupakan keuntungan utama dari penerapan MVA. MVA 
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dinilai sebagai indikator yang dapat mendorong pembuatan keputusan terbaik atas 

pemanfaatan sumber daya dengan tujuan memaksimalkan nilai pemegang saham 

melalui mekanisme ex ante (sebagai bentuk perencanaan) dan ex post (sebagai 

evaluasi kinerja). Dalam indikator ini,manajer dapat meningkatkan nilai hanya 

melalui tiga cara, yaitu meningkatkan laba dengan menggunakan jumlah modal 

yang sama (meningkatkan produktivitas sehingga dapat mengurangi biaya atau 

meningkatkan pendapatan), menggunakan, mengurangi jumlah aset yang 

digunakan namun tetap menghasilkan laba yang sama atau dengan mengurangi 

biaya modal dengan melakukan financing mix(Irala, Reddy, & Reddy, 2006; 

Palliam, 2006; Ramana, 2005). Penggunaan MVA ini juga dapat memberikan 

gambaran lebih mendalam dan membuat proses penyusunan keputusan lebih 

tepat. Hal ini terjadi karena MVA memperhitungkan biaya modal, yang menjadi 

perbedaan pengukuran kinerja tradisional dengan pengukuran MVA(Kyriazis & 

Anastassis, 2007; Sharma & Kumar, 2010). 

2.3.2 Keterbatasan MVA 

Walaupun teknik pengukuran ini merupakan salah satu pengukuran kinerja 

yang lebih unggul dibandingkan pengukuran yang lain namun pada kenyataannya 

teknik ini kurang populer di negara asalnya (Jakub, Viera, & Eva, 2015). Hal ini 

disebabkan MVA mengabaikan unsur dividen.Padahal, dividen merupakan 

sumber yang memiliki potensi signifikan untuk mengukur kekayaan pemegang 

saham. Selain itu, perusahaan yang menerapkan kebijakan-kebijakan terkait 

dividenmengabaikan nilai dividen sehingga tidak menggambarkan kinerja 

penciptaan nilai yang sesungguhnya (Crowther, Davies, & Cooper, 1998) 

 

2.4 Corporate Social Responsibility 

CSR telah menjadi isu yang hangat di kalangan praktisi dan topik yang banyak 

diteliti oleh akademisi. Ide yang mendasari pelaksanaan CSR adalah bahwa bisnis 
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memiliki tanggung jawab kepada masyarakat melebihi dari tanggung jawab untuk 

menciptakan laba (Carroll & Shabana, 2010). 

Walaupun demikian, tidak ada satupun definisi yang disepakati untuk CSR, 

baik di dunia praktisi maupun akademisi (Dahlsrud, 2008; Desai & Desai, 2016). 

Kepercayaan bahwa perusahaan tidak hanya harus mencari keuntungan finansial 

semata, tetapi juga harus memuaskan berbagai macam pemangku kepentingan 

dimana kepentingan tersebut tidak hanya kepentingan finansial (O'Donovan, 

2002) mendorong terlaksananya aktivitas CSR ini. 

 Aktivitas pertanggungjawaban sosial didasarkan pada fakta bahwa operasi 

perusahaan saat ini telah melampaui kapasitas bumi. Hal ini terjadi karena 

terkadang perusahaan seringkali bertindak hanya berorientasi ekonomi tanpa 

memperhatikan aspek lingkungan dan sosial yang terlihat dari pola konsumsi yang 

dapat berdampak negatif di masa depan. Imbasnya, biosfer pun berpotensi 

mencapai titik kerusakan terburuk sehingga tidak mampu lagi menopang 

kehidupan di bumi lagi.  

Oleh karena itu, konsep sustainable sudah seharusnya merupakan konsep 

yang harus dijalankan perusahaan dengan berkontribusi pada pengurangan angka 

kemiskinan dan kelaparan. Masyarakat dengan angka kemiskinan dan kelaparan 

yang tinggi akan memiliki pandangan bahwa bumi adalah penyedia uang gratis. 

Akibatnya, mereka pun mengeksploitasinya sehingga kerusakan yang lebih parah 

pun terjadi. Padahal, semua sistem, baik ekonomi maupun sosial, beroperasi di 

lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan yang rusak sama artinya dengan 

kemusnahan manusia. 

Pioner dari gagasan laporan sosial dan lingkungan ditandai dengan 

dipublikasikannya “Our Common Future” pada tahun 1987 oleh General Assembly 

dari United Nations yang dikenal dengan “The Brundtland Report.” Pembahasan 

ini mengenalkan istilah terkait kewajiban perusahaan untuk sustainable. Makna 
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dari Sustainable adalah pemenuhan kebutuhan perusahaan untuk berkembang 

saat ini tidak boleh mengganggu pemenuhan kebutuhan generasi di masa depan 

(Beckerman, 1999; Howarth & Norgaard, 1992; Weiss, 1992). Sustainable ditandai 

dengan kemampuan perusahaan menghasilkan laba sambil berusaha mengurangi 

dampak negatif operasionalnya pada sosial dan lingkungan (Brown, Marshall, & 

Dillard, 2006) yaitu melalui aktivitas pertanggungjawaban sosial. Sustainable 

development telah menjadi ekspektasi masyarakat. Ekspektasi tersebut tercermin 

dari 70% hasil survei di tahun 1999 oleh Environics yang menunjukkan bahwa 

masyarakat berasumsi perusahaan bertanggung jawab atas seluruh operasional 

perusahaan dan hasil produksi perusahaan yang tidak akan berbahaya bagi 

lingkungan. 

 Berbagai macam pendapat diusulkan tentang stakeholder mana yang 

menjadi tujuan dilaksanakannya aktivitas pertanggungjawaban sosial ini. Ada 

yang beranggapan bahwa pemangku kepentingan yang dimaksud merupakan 

pemangku kepentingan yang terdampak oleh operasional perusahaan (Beck, 

1999). Namun, jika dipandang dari perspektif etis, perusahaan perlu 

memprioritaskan dengan mengidentifikasi stakeholder yang terkena dampak 

terbesar (Deegan & Unerman, 2006)sehingga dampak sosial dan lingkungan 

dapat diminimalkan.  

2.4.1 Konsep Triple Bottom Line 

Konsep Triple Bottom Line (3BL) ini pertama kali dicetuskan oleh John 

Elkington (1998). John Elkington merupakan pendiri perusahaan konsultan, 

“Sustain Ability” di Inggris. Konsep ini mendeskripsikan tentang investasi ekonomi, 

sosial dan lingkungan yang diakui selain laba perusahaan. 3BL didasarkan pada 

asumsi bahwa perusahaan merupakan anggota dari masyarakat yang menjunjung 

tinggi moral (Desai & Desai, 2016) sehingga konsep ini mernyatakan bahwa 

perusahaan memiliki beberapa kewajiban sosial.  
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 Pendekatan 3BL ditujukan untuk menilai aset lebih akurat dan 

memengaruhi sumber daya sehingga penggunaan modal dapat efektif dan efisien 

(Hammer & Pivo). Unsur-unsur dalam konsep 3BL dikenal dengan nama 3P 

(Profit, People, dan Planet) yang berfungsi untuk mewujudkan economic 

sustainability, social sustainability,dan environmental sustainability (Desai & 

Desai, 2016).  

2.4.2 Penilaian Aktivitas CSR Perusahaan di Indonesia 

Penilaian atas kinerja sosial-lingkungan di Indonesia dilakukan oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup. Program Kali Bersih (PROKASIH) merupakan 

sebuah program penilaian kinerja awal yang sejak tahun 1989 berdasarkan SK 

Menteri Lingkungan Hidup No. 35 Th. 1995 dilaksanakan di Indonesia. PROKASIH 

memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas air sungai yang sudah terindikasi ada 

pencemaran melalui penilaian aspek pengendalian pencemaran air. Namun, 

pelaksanaan sistem command and control dalam PROKASIH ternyata belum 

mampu mencapai hasil yang diharapkan.  

Berkaca atas kegagalan pencapaian tujuan tersebut, kemudian dirumuskanlah 

suatu program pengembangan dari PROKASIH ini yang disebut Program 

Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). 

Tujuan yang dimiliki PROPER adalah memotivasi perusahaan agar menaati 

peraturan-peraturan terkait lingkungan hidup serta tercapainya keunggulan 

lingkungan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip sustainable development 

dalam proses bisnis. Hal ini diwujudkan melalui implementasi manajemen 

lingkungan yaitu efisiensi energi, konservasi sumberdaya, penegakan etika dalam 

bisnis serta program pengembangan masyarakat sebagai salah satu bentuk 

tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat.  

PROPER merupakan kegiatan pengawasanyang dilaksanakan dalam bentuk 

program pemberian reward berupa penghargaan PROPER atau punishment 
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dalam bentuk sanksi kepada penanggung jawab usaha dan/atau pelaksana 

kegiatan. Insentif tersebut diberikan apabila pihak tersebut telah memenuhi kriteria 

penilaian kinerja yaitu: 

a. Melakukan tindakan preventif atas usaha pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup; 

b. Mengatasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan 

c. Memulihkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

Program penilaian ini dilaksanakan setiap tahun dan bersifat mandatory (J. K. 

Dewi, 2011)kepada perusahaan-perusahaan yang terpilih. Perusahaan terpilih 

yang dimaksud, yaitu hanya pada perusahaan dengan bidang industri yang 

operasinya memiliki dampak besar dan meluas terhadap lingkungan serta 

perusahaan yang peduli dengan citra atau reputasi perusahaannya. Perusahaan-

perusahaan yang termasuk dalam kategori tersebut adalah perusahaan yang 

memiliki kriteria sebagai berikut: 

a. Perusahaan wajib AMDAL 

b. Produk perusahaan merupakan produk berorientasi ekspor 

c. Perusahaan terdaftar dalam bursa 

d. Menggunakan bahan baku limbah impor non B3 

e. Menjadi perhatian masyarakat di lingkup regional dan nasional 

f. Berlokasi di daerah yang beresiko terjadi pencemaran dan kerusakan 

lingkungan 

Dasar penilaian PROPER adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 

(PERMEN-LH) No 5 tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja 

Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini mencakup dua 

jenis kriteria, yaitu kriteria ketaatan dan kriteria melebihi batas yang dipersyaratkan 

(beyond compliance). Kriteria ketaatan merupakan tolak ukur yang digunakan 

untuk penilaian peringkat biru, merah, dan hitam, sedangkan tolak ukurmelebihi 
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batas yang dipersyaratkan digunakan untuk penilaian peringkat hijau dan emas. 

Penjelasan atas setiap kriteria tersebut terlampir dalam bagan berikut: 

Gambar 2.1 
Penjelasan atas Peringkat dalam PROPER 

 

 

(Gómez‐Bezares, Przychodzen, & Przychodzen, 2017) 

2.5 Vector Autoregression 

VAR merupakan n-equation, n-variable model linier. Setiap variabel dalam 

model ini dijelaskan oleh nilai lagnya sendiri, nilai kini, dan nilai masa lalu dari n-1 

variabel lainnya(Holden, 1995). Kerangka ini dinilai mampu memberikan 

penjelasan yang sederhana namun lebih sistematisuntuk merefleksikan dinamika 

dalam multiple time seriessehingga pemodelan dalam VAR merupakan 

pemodelan multivariat time series (Hasanah, 2007). 
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2.5.1 Uji Stasioneritas Data 

Data time series seringkali bersifat stokastik atau mengalami permasalahan 

stasioneritas (Hasanah, 2007). Permasalahan stasioneritas ini berdampak pada 

munculnya masalah spurious regression atau kedua variabel menunjukkan 

hubungan statistik yang signifikan namun pada kenyataannya hubungan tersebut 

tidak signifikan (Gujarati, 2009; Mariantini, 2007). Oleh karena itu, asumsi bahwa 

data time series merupakan data yang stationer adalah asumsi yang harus 

dipenuhi untuk melakukan tahapan uji selanjutnya, yaitu uji kausalitas. 

Widarjono (2005) menyatakan terdapat tiga syarat bahwa bahwa suatu data 

dikatakan stasioner, yaitu:  

1. E (Yt) = µ merupakan rerata dari Y konstan 

2. Var (Yt) = E(Yt – μ)2 =σ2 , varians Y konstan 

3 Cov(Yt,Yt+k) = [(Yt- μ) (Yt+k - μ )] =γk , kovarians antara dua data runtun waktu 

yang hanya bergantung pada lag k antara dua periode tersebut. Selang waktu 

antara Yt dan Yt+kini disebut dengan lag  

Selain dengan cara tersebut, uji akar unit juga dapat dilakukan untuk mencari 

stasioneritas data (Widarjono, 2007). 

Adanya akar unit dalam suatu data menunjukkan bahwa data tersebut tidak 

stasioner. Akar unit tersebut menunjukkan bahwa data tidak berfluktuasi di sekitar 

nilai rata-ratanya (Hasanah, 2007). Hal ini terjadi karena nilai rata-rata dan 

variannya selalu berubah sepanjang waktu(Mariantini, 2007). Uji unit akar pun 

diperlukan untuk mengetahui apakah suatu data memenuhi syarat stasioner atau 

tidak. 

Pengujian atas stasioneritas data, salah satunya, dapat menggunakan Uji 

Augmented Dicky-Fuller (ADF). Uji ADF memiliki kelebihan yaitu keberadaan 

autokorelasi pada error term jika series yang digunakan non stasioner telah 
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dipertimbangkan (Hadiyatullah, 2011). Uji ADF menggunakan persamaan berikut 

untuk mengetahui stasioneritas data (Dwiastuti, 2006): 

∆𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝛼1 ∑ ∆𝑌𝑡−1

𝑚

𝑡−1

+ 휀𝑡  

Data dikatakan stasioner jika t-hitung δlebih kecil dari nilai ADF (Dwiastuti, 2006) 

3.3.1 Uji Lag Optimum  

Tahap uji ini merupakan tahap yang penting dalam analisis VAR. Tahap ini 

dilakukan dengan melihat lag maksimal atas model VAR (Natassyari, 2006). Lag 

yang optimum dapat dilakukan dengan melakukan estimasi model VAR atas 

berbagai tingkatan lag yang berbeda sampai ditemukan lag optimum yang cukup 

stabil.  

Penentuan lag optimum juga dapat dilakukan dengan berbagai kriteria, 

seperti Schwarz Criterion (SC). Suatu lag dikatakan optimum apabla memiliki nilai 

SC terkecil. Nilai SC didapatkan dari perhitungan atas persamaan berikut 

(Mariantini, 2007): 

SC = -2 (l/T) + k log (T)/T 

l merupakan nilai logaritma dari likelihood function; k merupakan Parameter dan T 

adalah Jumlah yang diobservasi 

3.3.2 Vector Error Correction Model 

VECM digunakan apabila data yang digunakan harus didiferensiasi untuk 

mencapai stasioneritas dan terjadi kointegrasi di dalamnya. VECM dikenal pula 

sebagai restricted VAR. Spesifikasi VECM membatasi long term correlation 

variabel endogen agar konvergen ke dalam hubungan kointegrasi namun tetap 

membiarkankeberadaan dinamisasi jangka pendek (Mariantini, 2007). Persamaan 

VECM dapat dilihat sebagai berikut (Dwiastuti, 2006): 

∆𝑌𝑡 = 𝐴𝑜 + 𝜋𝑌𝑡−1 + ∑ 𝜑𝑖
∗

𝑝−1

𝑖−1

∆𝑌𝑡−1 + 휀𝑡 
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Π merupakan α x β. Notasi α merupakan vektor adjustment berukuran rx1, 

sedangkan β merupakan vektor kointegrasi berukuran rx1. 𝜑𝑖
∗adalah ∑ 𝐴

𝑝
𝑗=1+𝑡  

3.3.3 Kelebihan dan Kekurangan VAR/VECM 

Sebagai suatu teknik analisis tentu VAR/VECM memiliki beberapa kelebihan 

maupun kekurangan. Adapun beberapa kelebihan teknik ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Teknik ini dapat menangkap korelasi yang mungkin terjadi antara saat 

menganalisis variabel. Penyebabnya adalahpengembangan model dalam 

teknik ini dilakukan secara bersamaan melalui sistem multivariat (Laksani, 

2004) 

2. Sistem multivariat yang digunakan tersebut juga mampu menghindari bias 

parameter karena adanya variabel relevan yang belum dimasukkan(Gujarati, 

2009) 

3. Teknik analisis ini juga terbebas dari keterbatasan teori ekonomi sehingga risiko 

salah tafsir menjadi lebih minim (Mariantini, 2007). 

Kelemahan utama dari teknik ini adalah model yang disusun berdasar ateoritis, 

artinya model-model VAR mengabaikan informasi yang telah ada sebelumnya 

(Gujarati, 2009). Selain itu, pemilihan panjang lag VAR akan memengaruhi 

banyaknya parameter yang akan diestimasi. Artinya, semakin banyak parameter 

yang diestimasi, yang tidak diimbangi dengan jumlah sampel yang besar, dapat 

mempengaruhi degree of freedom sehingga menimbulkan persoalan-persoalan 

lain (Mariantini, 2007).   

 

3.4 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian terkait CSR dan nilai tambah (yang diukur dengan MVA) pada 

dasarnya masih sangat sedikit. Penelitian Castro, Arino dan Canela (2010) 
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merupakan penelitian yang bertujuan meneliti hubungan manajemen stakeholder, 

diproksikan dengan menggunakan pengungkapan CSR, dan kinerja jangka 

panjang dan jangka pendek perusahaan, diproksikan dengan MVA, atas 658 

perusahaan di Amerika. Penelitian ini menemukan hubungan positif antara kedua 

variabel tersebut.(Hidayansyah, 2015; Kurnia, 2016) 

Penelitian Mittal, Sinha dan Singh (2008). Penelitian ini merupakan penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara CSR, EVA serta MVA, sebagai 

variabel dependen. Penelitian ini menggunakan 50 perusahaan dari S&P CNX 

Nifty sebagai sampel dengan periode data sejak tahun 2001--2005. Berdasarkan 

hasil penelitian terlihat hubungan positif antara CSR, EVA, dan MVA. CSR diukur 

melalui komitmen perusahaan kepada stakeholder yang tertuang pada 

keberadaan kode etik di perusahaan.  

 Hillman dan Keim (2001) meneliti perusahaan yang ada pada daftar S&P 

500 Firms. Dalam penelitian tersebut, aktivitas CSR dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

manajemen stakeholder dan partisipasi atas isu-isu. Terdapat juga penelitian yang 

oleh Bezares, Przychodzen, dan Przychodzen (2017) yang menemukan hubungan 

positif antara kedua variabel atas penelitian yang dilakukan pada perusahaan yang 

terdaftar di London Stock Exchange. Pengukuran atas CSR menggunakan 

Corporate Social Index (CSI).  

Penelitian terkait CSR dan MVA di Indoesia juga masih minim. Penelitian 

Kurnia dan Tandiontong (2015) meneliti tentang hubungan CSR dan MVA pada 

perusahaan manufatur yang listed di BEI selama 2006-2013 dan menemukan 

hubungan positif antar kedua variabel tersebut. Hidayansyah (2015) melakukan 

penelitian atas hubungan kedua variabel pada perusahaan terdaftar di Indonesia 

dengan menggunakan GRI Scorecard dan menemukan hubungan negatif antara 

kedua variabel. Kurnia dan Tandiontong (2015) menggunakan ISO9000 dan 

ISO14000 sebagai tolak ukur pelaksanaan CSR. Penelitian tersebut menemuka 
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bahwa ISO9000 berpengaruh negatif pada MVA sedangkan ISO14000 

berpengaruh positif pada MVA.Secara ringkas, keseluruhan penelitian yang terkait 

dengan penelitian ini disajikan dalam Tabel 2.1 dalam lampiran. 
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BAB III 

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

Variabel endogen dalam penelitian ini adalah MVA perusahaan. MVA 

didefinisikan oleh Bezares, Przychodzen, dan Przychodzen (2016) sebagai 

perbedaan antara nilai pasar perusahaan dan modal yang dikontribusikan ke 

perusahaan melalui penanaman investasi yang meningkatkan nilai perusahaan. 

CSR merupakan bentuk perhatian atas sosial dan lingkungannya yang terintegrasi 

dalam operasional bisnisnya sebagai bentuk wujud interaksi kepada stakeholder 

(Commision of European Communities, 2001). Stakeholder yang dimaksud 

merupakan pihak-pihak yang dipengaruhi dan berpengaruh atas keberadaan 

perusahaan. Artinya, aktivitas CSR yang optimal merupakan seluruh aktivitas yang 

dilakukan perusahaan yang mengedepankan kepentingan stakeholdernya. CSR 

diduga berhubungan dengan proses penciptaan nilai yang dijelaskan sebagai 

berikut: 

Teori legitimasi dan teori stakeholder memandang bahwa kemampuan survival 

perusahaan sangat bergantung pada kemampuan identifikasi dan memberikan 

perhatian pada stakeholder yang memiliki kekuatan atas penguasaan sumber 

daya namun dengan tetap berada dalam batasan kontrak sosial yang ada. Jika 

perusahaan mampu melaksanakannya, perusahaan akan menikmati reward 

berupa hubungan baik dengan stakeholder yang dapat melegitimasi 

keberadaannya, memberikannya hak untuk tetap beroperasi dalam lingkungan 

tersebut. Proses penciptaan nilai akan terjadi jika hal tersebut terjadi.  

Perusahaan yang mampu menciptakan nilai untuk para pemangku 

kepentingannya merupakan perusahaan yang mampu mencapai produktivitas 

tinggi, kompetitif, serta mampu meningkatkan pendanaan-pendanaan yang 
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menguntungkan. Perusahaan yang beroperasi dengan menggunakan bahan baku 

ramah lingkungan kedepannya mampu menekan biaya-biaya lingkungan 

eksternal, seperti terhindar dari tuntutan masyarakat atas eksploitasi hutan.  

Selain itu, jika perusahaan mampu beroperasi dengan tetap 

memperhatikan kesejahteraan karyawan, tingkat ketidakpuasan karyawan pun 

akan menurun dan mampu membuat karyawan lebih produktif dan berkomitmen 

atas kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Akibatnya, 

konsumen pun akan menerima barang atau jasa yang lebih berkualitas daripada 

pesaingnya dengan harga yang wajar. Hal ini pun berdampak pada rasa aman 

yang dirasakan debitur dalam memberikan suntikan dana sehingga perusahaan 

mampu berkembang dan menghasilkan profit yang lebih besar lagi dan 

memberikan nilai yang lebih tinggi lagi bagi pemegang saham.   

Oleh karena itu, kemampuan perusahaan untuk menjaga legitimasinya dengan 

tetap sejalan dengan para stakeholdernya melalui aktivitas pertanggungjawaban 

sosial diekspektasikan mampu menciptakan nilai perusahaan. 

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian 

 
 
3.2 Pengembangan Hipotesis 

3.2.1 Pengaruh CSR terhadap Nilai Tambah 

Menurut M. Pfaffer (2010) stakeholder dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu 

stakeholder terkait pasar modal (misalnya: kreditur dan pemegang saham), 

stakeholder terkait produk perusahaan (seperti konsumen, masyarakat dan 

pemasok), serta stakeholder dalam organisasi (seperti karyawan). Jika 

diperhatikan, perhitungan MVA sendiri lebih banyak dipengaruhi oleh stakeholder 

terkait pasar modal (pemegang saham). Namun, yang perlu dicatat adalah 

Nilai Tambah Aktivitas CSR 
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stakeholder terkait pasar modal ini persepsinya sangat bergantung pada tingkat 

kongruensi aktivitas perusahaan dengan stakeholder non-pasar modal. 

Kongruensi ini memengaruhi proyeksi pengembalian yang mungkin didapatkan 

pemegang saham.  

Laba perusahaan sangat sensitif terhadap persepsi stakeholder perusahaan 

terkait produk dan stakeholder terkait organisasi. Perusahaan yang mampu 

sejalan dengan ekspektasi pemasoknya, tidak melanggar nilai dan sosial yang ada 

pada lingkungan operasinya, berpotensi menekan HPP produknya melalui 

kerjasama jangka panjang sehingga biaya bahan baku lebih rendah. Akibatnya, 

perusahaan pun mampu sejalan dengan ekspektasi konsumennya, yaitu 

memberikan produk yang berkualitas namun dengan harga terjangkau. Di sisi lain, 

jika perusahaan mampu sejalan dengan ekspektasi karyawan, karyawan pun 

berpotensi untuk lebih produktif dalam bekerja. Kombinasi kedua aspek ini dapat 

memberikan nilai laba perusahaan yang lebih besar. 

Perusahaan pun dapat terhindar dari reaksi-reaksi negatif yang mungkin 

muncul dari stakeholder yang dapat mengancam perusahaan sebagai bentuk 

sanksi karena ketidakmampuan perusahaan beroperasi di dalam batasan norma 

sosial yang ada. Jika pun terdapat sanksi yang diberikan, perusahaan telah 

mampu mengidentifikasi stakeholder utama, baik itu terkait dengan penguasaan 

sumber daya yang lebih besar maupun yang terkena dampak terbesar. Akibatnya, 

stakeholder terkait pasar modal pun akan merasa lebih aman dalam memberikan 

suntikan modalnya. Biaya utang dan biaya modal pun dapat ditekan dan nilai pasar 

ekuitas pun akan berpotensi lebih besar karena risiko perusahaan yang minim. 

Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang bertentangan antara variabel 

CSR dan MVA. Mittal, Sinha dan Singh (2008), Hillman dan Keim (2001), Bezares, 

menunjukkan hubungan positif, namun Marina & Basuki (2011) dan Kuswanto 

(2009) tidak menunjukkan adanya hubungan antara kedua variabel. Penelitian 
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sebelumnya menemukan hubungan yang bertentangan. Penelitian Castro, et.al 

(2011) dan Mittal, et. al (2008) menemukan pengaruh positif, namun penelitian 

Hillman dan Keim (2001) menemukan pengaruh negatif antar kedua variabel. Hasil 

yang bertentangan ini dan fakta bahwa CSR telah menjadi isu sentral di Indonesia 

membuat peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : CSR berpengaruh positif terhadap Nilai Tambah 

3.2.2 Pencapaian lag optimum 

Pada dasarnya, landasan hukum kewajiban perusahaan melakukan CSR 

sudah mulai ada sejak tahun 2007, yaitu sejak disahkannya UU PT No. 40 tahun 

2007. Namun, landasan penilaian pelaksanaan CSR oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup, sebagai acuan stakeholder pasar modal untuk mengetahui baik 

buruknya pelaksanaan CSR suatu perusahaan baru ada pada tahun 2011, yaitu 

melalui disahkannya PERMEN-LH nomor 5 tahun 2011. Oleh karena itu, sejak 

tahun disahkannya aturan tersebut tersebut hingga tahun terakhir adanya data, 

tahun 2016 (5 tahun), pelaksanaan CSR diestimasi telah memberikan dampak 

peningkatan nilai tambah bagi perusahaan. Hal ini terjadi karena CSR merupakan 

informasi yang relevan bagi stakeholder pasar modal  (Falichin, Minachul, & 

Handayani, 2011; Rakhiemah & Agustia, 2009; Sayidatina & Muid, 2011) 

H2 : Lag optimum pelaksanaan CSR dan Nilai Tambah akan tercapai 

dalam kurun waktu 6 tahun 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam riset ini adalah pendekatan positivis. 

Pendekatan ini seringkali disebut sebagai theory of truth karena pendekatan ini 

merupakan pendekatan yang mengedepankan usaha untuk memperoleh 

kebenaran atas suatu fenomena (Feilzer, 2010). Tujuan dipilihnya pendekatan ini 

adalah memahami hubungan antara kedua variabel dengan baik sehingga dapat 

diperoleh kemampuan prediksi yang memiliki presisi tinggi. Selain itu, pendekatan 

ini sejalan dengan pandangan yang digunakan dalam pendekatan positif, yaitu 

bahwa dunia beroperasi oleh hukum sebab akibat sehingga diperlukan 

pendekatan saintifik dalam penelitian (Sekaran, 2013:29). Alasan lain dipilihnya 

pendekatan ini adalah pendekatan ini menekankan pada ketelitian riset 

kemampuan replikasi yang tinggi dan kemampuan generalisasi atas temuan riset. 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian pengujian hipotesis. Yang 

bertujuan untuk menemukan pengaruh antara pelaksanaan CSR dan penciptaan 

nilai perusahaan yang direfleksikan melalui nilai MVA. (Sekaran, 2013). 

 

4.2. Objek Penelitian dan Sumber Data 

Perusahaan yang listed di BEI merupakan objek dari penelitian ini. Peneliti 

menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil dari 

sumber data namun berasal langsung dari perusahaan, bukan dari pengolahnya 

(Adhitya, 2016). Terdapat dua sumber data sekunder yang digunakan. Yang 

pertama adalah hasil penilaian PROPER oleh kementerian lingkungan hidup. Hasil 

penilaian ini digunakan untuk menilai pelaksanaan di CSR. Sumber yang kedua 

diperoleh dari database finansial Osiris, informasi dari BEI dan BI, serta laporan 
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keuangan tahunan perusahaan. Sumber kedua ini digunakan untuk perhitungan 

nilai MVA, data dari tahun 2009-2015. 

 

4.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

Riset ini menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

sebagai populasi. Pemilihan sampel ini didasarkan pada fakta bahwa, menurut 

Tabalujan (2002), perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam BEI merupakan 

perusahaan-perusahaan besar yang paling transparan di Indonesia karena 

merupakan objek dari berbagai regulasi terkait kewajiban pengungkapan. 

Pemilihan sampel digunakan dengan menggunakan metode judgemental 

sampling. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (Tabalujan, 2002) 

a. terdaftar di BEI selama tahun 2010-2015 serta memublikasikan laporan 

keuangan tahunannya dengan lengkap  

b. tidak delisted selama periode penelitian. 

c. Terdapat penilaian PROPER atas perusahaan tersebut 

d. Perusahaan menghasilkan profit selama periode penelitian 

Tahun 2010 menjadi dipilih sebagai tahun awal penelitian dengan 

mempertimbangkan bahwa UU terkait aktivitas CSR dikeluarkan tahun 2007, yaitu 

UU PT nomor 40 tahun 2007. Kurun waktu 3 tahun setelah dikeluarkannya 

undang-undang tersebut dirasa peneliti cukup bagi perusahaan dan investor untuk 

mampu beradaptasi sehingga dapat melaksanakan CSR dengan optimal serta 

investor mulai merasakan manfaatnya. Tahun 2015 menjadi tahun akhir 

mempertimbangkan keterbaruan data dan melakukan update penelitian empiris 

mengenai pelaksanaan CSR di Indonesia  

Pertimbangan terkait hanya perusahaan yang memiliki profit saja yang 

digunakan di dalam sampel dikarenakan penilaian PROPER tidak 

mempertimbangkan profit di dalamnya. Padahal, jika mengacu pada konsep triple 
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bottom line, perusahaan haruslah memiliki profit terlebih dahulu baru bisa 

melaksanakan CSR. Tanpa profit perusahaan hanya akan merugikan stakeholder 

nya karena keberlanjutannya terancam. 

 

4.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

4.4.1 Pengungkapan CSR 

Walaupun telah menjadi topik yang banyak diperbincangkan, namun belum 

ada definisi yang disepakati atas CSR  (Dahlsrud, 2008). Namun, berdasarkan 

definisi-definisi yang disebutkan dalam literatur, sejalan dengan konsep CSR, 

definisi tersebut sudah seharusnya memuat aspek terakit perlakuan yang adil 

terhadap stakeholder, aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek profit. Salah satu 

definisi yang mencakup keseluruhan aspek tersebut dan telah cukup banyak 

digunakan dalam literatur adalah definisi dari Commision of European 

Communities (2001) yang mendefinisikan CSR sebagai konsep bahwa 

perusahaan mengintegrasikan perhatian sosial dan lingkungan dalam operasional 

bisnisnya dan dalam interaksinya dengan stakeholder. Penelitian ini 

menggunakan PROPER sebagai tolak ukur pelaksanaan CSR. 

4.4.2 Pengukuran Nilai Tambah 

Penelitian ini mengukur nilai tambah menggunakan Market Value Added 

(MVA). MVA merupakan kapitalisasi laba ekonomi oleh pasar (Hall & Brummer, 

1999) yang dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara kontribusi kas investor 

dan nilai kas yang diekspektasikan untuk diperoleh investor(Hillman & Keim, 

2001). Bentuk kapitalisasi seringkali nilai MVA pada suatu waktu merupakan 

diskonto atas nilai kini EVA yang diharapkan (Griffith, 2004; Lehn & Makhija, 1996). 

Perhitungan MVA dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut(Hillman & 

Keim, 2001): 

MVA = Nilai pasar ekuitas – Modal 



37 
 

 

 

4.4.3 Model Penelitian 

Untuk menentukan pengaruh variabel CSR terhadap MVA, maka disusun 

persamaan berikut yang kemudian akan dilakukan pengujian atas persamaan ini. 

MVAit= ∑ 𝜷𝒊𝒕CSRit-i

𝒌

0

+ 𝑴𝑽𝑨𝒊𝒕−𝟏 + 𝝁𝒊𝒕 

Keterangan: 
MVAt : nilai MVA saat periode t 
CSRt-k : skor total CSR periode t-k 
a : konstanta 
ɛ : error 
i : 1,...,n 
T : 1,....,t 

 

4.5. Metode Pengumpulan Data 

Data sekunder yang diperlukan di penelitian ini diperoleh dari database finansial 

Osiris serta hasil penilaian kinerja sosial perusahaan oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup, PROPER. Langkah-langkah pengumpulan data untuk 

penelitian ini adaah sebagai berikut: 

4.5.1 Data terkait penilaian CSR perusahaan 

Untuk memperoleh data kinerja sosial perusahaan, peneliti mengunduh data 

hasil penilaian PROPER di website Kementerian Lingkungan Hidup 

4.5.2 Data terkait MVA  

 Peneliti mengakses database Osiris melalui website perpustakaan pusat 

Universitas Brawijaya (lib.ub.ac.id) untuk memperoleh nilai MVA dari setiap 

perusahaan selama periode penelitian. 

 

4.6. Teknik Analisis Data 

Analisis data digunakan dengan menggunakan Vector Autoregression (VAR). 

Alat analisis ini digunakan karena meneliti ingin mengetahui hubungan kedua 
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variabel sekaligus lag optimum dari kedua variabel. Langkah-langkah analisis 

adalah sebagai berikut: 

4.6.1. Uji Stationeritas 

Data yang diperoleh dari data time series pada umumnya mengalami 

permasalah stasioner, artinya data tersebut memiliki unit root (Nasution, 2015). 

Jika suatu data memiliki akar unit, hasil yang muncul akan bias, yaitu data tersebut 

akan terlihat memiliki hubungan yang signifikan padahal kenyataannya tidak 

demikian. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah terdapat permasalahan 

stationer data, perlu dilakukan uji stationer. Pengujian akar unit dilakukan dengan 

menggunakan model Augmented Dickey Fuller (ADF). Nilai ADF ini nantinya akan 

dibandingkan dengan nilai Mac Kinnon Critical Value. Jika nilai ADF lebih kecil, 

data tersebut stasioner. Jika data tidak stasioner, data akan dianalisis pada level 

difference 

4.6.2. Pemilihan Lag Optimum 

Langkah ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak lag yang tepat 

untuk diamati. Penentuan lag ditentukan berdasarkan kriteria Akaike Information 

Criterion (AIC) dan Schwarz Information Criterion (SC). Nilai AIC terkecil dari suatu 

lag menggambarkan lag tersebut tepat digunakan dalam penelitian.  

4.6.5 Vector Auto Regression (VAR) 

 Metode VAR merupakan metode yang tidak mengenal variabel eksogen 

dan endogen. VAR memodelkan variabel-variabel endogen dalam persamaan 

sebagai fungsi lag semua variabel endogen dalam sistem (Sahabat, 2009). 

Penelitian ini akan menggunakan alat analisis Vector Autoregression (VAR) jika 

variabel yang digunakan minimal salah satu stasioner pada differens. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil Pemilihan Sampel Penelitian 

Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

judgement sampling. Pemilihan sampel dengan teknik ini dilakukan berdasarkan 

kriteria tertentu (Hartono, 2012:98). Terdapat empat kriteria yang ditentukan untuk 

pemilihan sampel dalam penelitian ini, yaitu: Merupakan perusahaan yang 

terdaftar di bursa efek selama tahun 2010-2015, tidak delisted selama periode 

penelitian, terdapat penilaian PROPER atas perusahaan tersebut serta 

menghasilkan profit selama periode penelitian. Langkah-langkah seleksi sampel 

adalah sebagai berikut: (Hartono, 2012)  

Tabel 5.1 
Hasil Seleksi Sampel 

 

1 Perusahaan yang listed selama di tahun 2015 522 

2 Perusahaan yang listing setelah tahun 2010 (177) 

3 
Perusahaan yang tidak memiliki penilaian PROPER 
selama tahun 2010-2015 

(309) 

4 
Perusahaan yang tidak menghasilkan profit selama 
tahun 2010-2015 

(15) 

Sampel Penelitian 21 

 
Sampel yang diperoleh berdasarkan proses seleksi atas kriteria-kriteria diatas 

berjumlah 21 (dua puluh satu) perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan data pada periode 2010-2015, sehingga total data penelitian yang 

digunakan adalah 126 (seratus dua puluh enam) data. 

 

5.2. Statistik Deskriptif 

Tabel 5.2 
Statistik Deskriptif Variabel CSR 

 

  Minimum Maksimum Rata-rata Std. Deviasi 

Statistik Deskriptif Per Tahun 
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2010-2011 1 4 2,190 0,814 

2011-2012 1 4 2,429 0,978 

2012-2013 1 4 2,476 0,981 

2013-2014 1 4 2,381 0,740 

2014-2015 1 4 2,381 0,740 

2015-2016 2 4 2,429 0,598 

Statistik Deskriptif Keseluruhan 

Minimum 1 

Maksimum 4 

Rata-rata 2,254 

Std. Deviasi 0,726 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2010 – 2015 CSR 

minimum yaitu sebesar 1 dan maksimum sebesar 4. Sementara tahun 2015 – 2016 

CSR minimum yaitu sebesar 2 dan maksimum sebesar 4. Kemudian rata-rata CSR 

pada tahun 2010 – 2011 sebesar 2,190 dengan standart deviasi 0,814. Dengan 

kata lain CSR pada tahun 2010-2011 berpusat di angka 2,190 dengan simpangan 

baku sebesar 0,814. Sedangkan rata-rata CSR pada tahun 2011 – 2012 sebesar 

2,429 dengan standart deviasi 0,978. Dengan kata lain CSR pada tahun 2011-

2012 berpusat di angka 2,429 dengan simpangan baku sebesar 0,978. Sementara 

rata-rata CSR pada tahun 2012 – 2013 sebesar 2,476 dengan standart deviasi 

0,981. Dengan kata lain CSR pada tahun 2012 – 2013 berpusat di angka 2,476 

dengan simpangan baku sebesar 0,981. Kemudian rata-rata CSR pada tahun 

2013 – 2014 dan 2014 – 2015 sebesar 2,381 dengan standart deviasi 0,740. 

Dengan kata lain CSR pada tahun 2013 – 2014 berpusat di angka 2,381 dengan 

simpangan baku sebesar 0,740. Sementara rata-rata CSR pada tahun 2015–2016 

sebesar 2,429 dengan standart deviasi 0,598. Dengan kata lain CSR pada tahun 

2010-2011 berpusat di angka 2,429 dengan simpangan baku sebesar 0, 598. 

Sementara dari tahun 2010 – 2016 CSR minimum yaitu sebesar 1 dan 

maksimum sebesar 4. Rata-rata CSR pada tahun 2010 – 2016 sebesar 2,254 

dengan standart deviasi 0,726. Dengan kata lain CSR pada tahun 2010 – 2016 

berpusat di angka 2,254 dengan simpangan baku sebesar 0,726. 
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Tabel 5.3 
Statistik Deskriptif Variabel MVA 

 

 Minimum Maksimum Rata-rata Std. Deviasi 

2010-2011 (511.734.774) 121.849.581.000 27.571.607.901 38.197.347.008 

2011-2012 (716.019.406) 163.071.201.800 32.763.579.623 50.255.668.471 

2012-2013 (954.138.409) 252.821.122.280 41.369.257.758 67.285.350.643 

2013-2014 (13.375.634) 263.081.750.280 40.536.259.605 72.545.008.997 

2014-2015 (23.030.213) 291.506.778.780 49.694.232.868 84.716.217.554 

2015-2016 (1.609.952.506) 405.339.909.144 50.982.019.912 110.305.489.057 

Minimum (1.609.952.506) 

Maksimum 405.339.909.144 

Rata-rata 40.486.159.611 

Std. Deviasi 73.026.702.530 

  

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2010 – 2015 MVA 

minimum yaitu sebesar -511.734.774 dan maksimum sebesar 121.849.581.000. 

Rata-rata MVA pada tahun 2010 – 2011 sebesar 27.571.607.901 dengan standart 

deviasi 38.197.347.008. Dengan kata lain MVA pada tahun 2010-2011 berpusat di 

angka 27.571.607.901 dengan simpangan baku sebesar 38.197.347.008. 

Sementara tahun 2011 – 2012 MVA minimum yaitu sebesar -716.019.406 dan 

maksimum sebesar 163.071.201.800. Rata-rata MVA pada tahun 2011 – 2012 

sebesar 32.763.579.623 dengan standart deviasi 50.255.668.471. Dengan kata 

lain MVA pada tahun 2011-2012 berpusat di angka 32.763.579.623 dengan 

simpangan baku sebesar 50.255.668.471. 

Sedangkan tahun 2012 – 2013 MVA minimum yaitu sebesar -954.138.409 dan 

maksimum sebesar 252.821.122.280. Rata-rata MVA pada tahun 2012 – 2013 

sebesar 41.369.257.758 dengan standart deviasi 67.285.350.643. Dengan kata 

lain MVA pada tahun 2012 – 2013 berpusat di angka 41.369.257.758 dengan 

simpangan baku sebesar 67.285.350.643. Sementara tahun 2013 – 2014 MVA 

minimum yaitu sebesar -13.375.634 dan maksimum sebesar 263.081.750.280. 

Rata-rata MVA pada tahun 2013 – 2014 sebesar 40.536.259.605 dengan standart 
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deviasi 72.545.008.997. Dengan kata lain MVA pada tahun 2013 – 2014 berpusat 

di angka 40.536.259.605 dengan simpangan baku sebesar 72.545.008.997. 

Kemudian tahun 2014 – 2015 MVA minimum yaitu sebesar -23.030.213 dan 

maksimum sebesar 291.506.778.780. Rata-rata MVA pada tahun 2014 – 2015 

sebesar 49.694.232.868 dengan standart deviasi 84.716.217.554. Dengan kata 

lain MVA pada tahun 2014 – 2015 berpusat di angka 49.694.232.868 dengan 

simpangan baku sebesar 84.716.217.554. Sementara tahun 2015 – 2016 MVA 

minimum yaitu sebesar -1.609.952.506 dan maksimum sebesar 405.339.909.144. 

Rata-rata MVA pada tahun 2015 – 2016 sebesar 50.982.019.912 dengan standart 

deviasi 110.305.489.057. Dengan kata lain MVA pada tahun 2015 – 2016 berpusat 

di angka 50.982.019.912 dengan simpangan baku sebesar 110.305.489.057. 

Sementara dari tahun 2010–2016 MVA minimum yaitu sebesar -1.609.952.506 

dan maksimum sebesar 405.339.909.144. Rata-rata MVA pada tahun 2010 – 2016 

sebesar 40.486.159.611 dengan standart deviasi 73.026.702.530. Dengan kata 

lain MVA pada tahun 2010 – 2016 berpusat di angka 40.486.159.611 dengan 

simpangan baku sebesar 73.026.702.530. 

 

5.3. Uji Stasioneritas 

Adanya akar unit menunjukkan bahwa data tidak berfluktuasi di sekitar nilai 

rata-ratanya (Hasanah, 2007). Hal ini terjadi karena nilai rata-rata dan variannya 

selalu berubah sepanjang waktu (Mariantini, 2007). Persyaratan digunakannya 

VAR adalah terdapat minimal satu variabel yang stasioner pada tingkat level. LLC 

menguji stasioneritas kedua variabel secara bersamaan, sedangkan IPS dan ADF 

merupakan pengujian yang dilakukan pada masing-masing variabel.  
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Tabel 5.4  
Hasil Uji Akar Unit 

Variabel Metode P-value 

Pengujian tingkat Level 

MVA 

LLC 0.0000 

IPS 0.9681 

ADF 0.9437 

CSR 

LLC 0.0002 

IPS 0.2405 

ADF 0.1783 

Pengujian tingkat differens 1 

MVA 

LLC 0,000 

IPS 0,000 

ADF 0,000 

CSR 

LLC 0,000 

IPS 0,001 

ADF 0,039 

  

Pada tingkat level, dapat diperhatikan bahwa pada dasarnya variabel telah 

memiliki tingkat LLC yang memiliki nilai kurang dari dari 5%, yaitu hasil uji 

stasioneritas LLC untuk variabel CSR adalah 0.0002 dan untuk variabel MVA 

adalah 0.0000. Namun, nilai yang dhasilkan untuk pengujian stasioneritas untuk 

masing-masing variabel ternyata lebih dari 5%. Hal ini terlihat dari hasil pengujian 

ADF untuk variabel MVA adalah 0.9437>0.005 dan untuk variabel CSR adalah 

0.1783>0.05. Sehingga melalui pengujian ADF, hipotesis bahwa variabel CSR 

maupun MVA masing-masing stasioner pada tingkat level ditolak.  

Begitupula hasil yang ditunjukkan pada pengujian IPS. Hasil pengujian IPS 

untuk kedua variabel menunjukkan bahwa kedua variabel masing-masing tidak 

stasioner pada tingkat level. Nilai IPS untuk variabel MVA adalah 0.9681 dan untuk 

variabel CSR adalah 0.2405. Kedua variabel ini memiliki nilai lebih dari nilai kritis, 

yaitu 5%. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa, berdasarkan pengujian IPS, 

masing-masing variabel tidak stasioner pada tingkat level.  

Pada tingkat level, ternyata tidak tercapai kondisi stasioner pada masing-

masing variabel. Kondisi stasioner hanya terjadi apabila kedua variabel diuji 

bersama-sama langsung, yang ditunjukkan dengan nilai LLC<0.05. Namun, jika uji 
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stasioner dilakukan pada masing-masing variabel, ditemukan bahwa masing-

masing variabel tidak stasioner pada tingkat level. Oleh karena itu, pengujian 

dilakukan pada tingkat selanjutnya, yaitu pada tingkat differens 1. 

Pada tingkat differens 1, terlihat bahwa nilai LLC untuk kedua variabel memiliki 

nilai yang juga kurang dari titik kritis, 5%, yaitu untuk variabel MVA adalah 0.0000 

dan untuk variabel CSR juga 0.0000. Nilai LLC yang kurang dari 0.05 menunjukkan 

bahwa CSR dan MVA memenuhi syarat stasioneritas pada tingkat differens 1 

berdasarkan pengujian LLC. 

Pengujian stasioneritas untuk masing-masing variabel yang dilakukan dengan 

pengujian ADF dan IPS juga menunjukkan hasil yang serupa. Ini. Hasil Pengujian 

unit akar pada pengujian ADF menunjukkan bahwa kedua variabel stasioner pada 

difference 1 untuk semua pengujian. Hal ini ditunjukkan pada p-value yang bernilai 

kurang dari 5% untuk variabel CSR, yaitu dengan nilai 0.039, dan untuk variabel 

MVA adalah 0.000.  

Pengujian unit akar menggunakan aspek IPS juga menunjukkan hasil serupa 

dimana hasil pengujian masing-masing variabel menghasilkan nilai kurang dari 

5%. Variabel CSR memiliki nilai 0.001 dan variabel MVA memiliki nilai 0.000. Oleh 

karena itu, masing-masing variabel, menurut pengujian IPS dapat dikatakan 

stasioner pada differens 1. 

Berdasarkan pemaparan hasil pengujian stasioneritas diatas, dapat diketahui 

bahwa ternyata seluruh variabel memiliki nilai lebih dari 5% pada mayoritas 

pengujian, yaitu padanilai ADF dan IPS, saat pengujian dilakukan pada tingkat 

level. Artinya, kedua variabel tidak stasioner pada level. Namun jika diuji pada 

tingkat differens 1, seluruh metode pengujian menunjukkan bahwa p-value kedua 

variabel kurang dari titik kritis, 5%. Penggunaan VAR memiliki syarat bahwa 

terdapat minimal satu variabel yang stasioner pada tingkat differens sehingga jika 

kedua variabel stasioner pada tingkat differens maka syarat VAR terpenuhi. 
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5.4. Pengujian Lag Optimum 

Penentuan panjang lag optimal digunakan agar model Panel VAR yang 

diduga dikatakan baik dan dapat digunakan. Beberapa kriteria yang dapat 

digunakan dalam penentuan panjang lag optimal adalah metode MBIC, MAIC dan 

MQIC, di mana panjang lag optimal ditunjukkan dengan nilai terkecil dari kriteria 

tersebut pada percobaan berbagai panjang lag. 

Tabel 5.5 
Hasil Pengujian Lag Optimal 

 

Lag MBIC MAIC MQIC 

1 -19.1855 -9.784801 -11.82499 

2 -13.36363 -6.051976   -7.638792 

3 -5.870512 -1.692422   -2.599175 

4 - - - 

 

Berdasarkan pengujian MBIC, terlihat bahwa kedua variabel memiliki nilai lag 

terkecil saat diuji pada lag 1, yaitu dengan nilai -19.1855. Nilai ini lebih kecil 

dibandingkan pengujian atas variabel yang dilakukan pada lag 2, -13.36363, dan 

lag 3 yaitu -5.870512. Kesimpulannya, berdasarkan pengujian MBIC, lag optimal 

yang akan digunakan pada tahap pengujian selanjutnya adalah lag 1. 

Pengujian MAIC juga menghasilkan nilai yang optimal saat diuji pada lag 1, 

yaitu -9.784801. Nilai pada lag 1 tersebut memiliki nilai yang lebih kecil 

dibandingkan pengujian yang dilakukan pada lag 2, -6.051976, dan bila pengujian 

dilakukan pada lag 3, yaitu -1.692422. Oleh karena itu, pengujian MAIC juga akan 

menggunakan lag 1 pada tahap pengujian selanjutnya. 

Lag optimal adalah lag pertama juga terjadi pada pengujian MQIC. Pengujian 

MQIC menunjukkan bahwa lag 1 memiliki nilai yang paling kecil dibandingkan lag 

2 dan lag 3. Pengujian pada lag 1 memiliki nilai -11.82499. Nilai ini lebih kecil 

dibandingkan nilai pada pengujian pada lag 2 dan lag 3, yaitu -7.638792 dan -
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2.599175. Artinya, pengujian MQIC juga menyatakan bahwa lag 1 merupakan lag 

yang digunakan untuk pengujian selanjutnya. 

Berdasarkan pemaparan hasil atas ketiga pengujian, lag optimal terjadi pada 

lag 1. Hal ini terjadi karena nilai terkecil MBIC, MAIC dan MQIC berada pada lag 1 

yaitu -19.1855, -9.784801 dan -11.82499 sehingga dalam proses lebih lanjut 

digunakan panjang lag 1. 

 

5.5. Pengujian Hipotesis 

Tabel 5.6 
Hasil Pengujian Kausalitas Granger 

 

No Var. Endogen Var. Eksogen Coeff P-value 

1 CSR 
MVA -4.458877 0.9971 

CSR 0.0407475 0.0032 

2 MVA 
CSR -0.0020506 0.5143 

MVA -0.6725023 0.5144 

R-square = 0.9015 
 

Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan untuk mengestimasi model 

hubungan CSR dan MVA. Pengujian kausalitas granger yang dilakukan untuk 

menguji hipotesis kedua dari penelitian ini, yaitu apakah CSR berpengaruh positif 

terhadap MVA perusahaan. Hasil pengujian untuk hipotesis tersebut dapat dilihat 

pada tabel 5.6. Pada tabel tersebut terlihat bahwa nilai p-value untuk pengujian 

granger jika variabel endogennya adalah CSR dan variabel eksogen adalah nilai 

MVA adalah 0.997 dengan koefisien -4.458877. Artinya, nilai p-value tersebut 

melebihi nilai signifikannya, yaitu 0.997>0.05. Oleh karena itu dapat dikatakan 

bahwa CSR berpengaruh negatif tidak signifikan pada MVA.  

                                                
1 Hasil p-value two-tailed = 0,006. Hasil p-value one-tailed:p<t = 1-

0,006

2
= 0,997   

2 Hasil p-value two-tailed = 0,006. Hasil p-value one-tailed: p<t = 
0,006

2
= 0,003   

3 Hasil p-value two-tailed = 0,973. Hasil p-value one-tailed:p<t = 1-
0,973

2
= 0,514 

4 Hasil p-value two-tailed = 0,973. Hasil p-value one-tailed:p<t = 1-
0,973

2
= 0,514 
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Selanjutnya, jika variabel endogennya adalah CSR di masa lalu dan variabel 

eksogennya adalah nilai CSR itu sendiri maka terlihat bahwa p-value yang 

dihasilkan kurang dari 0.05, yaitu 0.003 dengan koefisien 0.0407475. Artinya, nilai 

CSR saat ini dan nilai CSR di masa lalu memiliki hubungan yang signifikan positif. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka model estimasi panel VAR adalah sebagai 

berikut: 

MVA= − 4.458877𝐶𝑆𝑅(−1)+0.0407475MVA (-1) + 휀 

Sebagai tambahan, pengujian Granger yang ditampilkan pada tabel 5.6 juga 

menunjukkan hubungan sebaliknya yang terjadi, yaitu apakah MVA 

mempengaruhi CSR. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa ternyata 

MVA dan CSR memiliki hubungan negatif tidak signifkan karena p-value yang 

dihasilkan melebihi nilai signifikansinya (0.514>0.05). Begitupula nilai MVA 

tersebut tidak dipengaruhi nilai MVA pada periode sebelumnya karena nilai MVA 

yang dihasilkan juga lebih besar dari 5% (0.514>0.05)  

 

5.6. Implikasi dan Pembahasan  

Hasil analisis data membuktikan bahwa CSR dan nilai tambah tidak memiliki 

hubungan signifikan dan peningkatan nilai CSR mengakibatkan penurunan nilai 

tambah dengan lag optimum kurang dari 5 periode, yaitu 1 periode. Temuan 

penelitian ini sejalan dengan temuan Marina dan Basuki (2011) yang menemukan 

bahwa tidak terdapat hubungan antara CSR dan nilai tambah. Penelitian ini juga 

sejalan dengan penelitian Hillman dan Keim (2001) serta Hidayansyah (2015) 

yang juga menyatakan bahwa kenaikan CSR justru menurunkan nilai tambah 

perusahaan. 

Temuan ini juga mengindikasikan bahwa suatu aktivitas CSR pada periode 

sebelumnya akan mempengaruhi nilai tambah pada periode saat ini. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia cukup responsif terhadap strategi 
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CSR karena CSR yang dilaksanakan pada periode sebelumnya ternyata sudah 

mampu memengaruhi nilai perusahaan saat ini. (Visser, 2008). Artinya, jika 

informasi CSR pada 1 periode sebelumnya digunakan sebaik mungkin sebagai 

pertimbangan keputusan investasinya, maka pengaruhnya terhadap nilai tambah 

perusahaan sudah dapat dirasakan pada periode berjalan. 

Indonesia merupakan pihak yang cukup signifikan dalam perekonomian dunia 

(Arli & Lasmono, 2010). Posisi yang ini mengakibatkan perkembangan ekonomi 

terjadi cukup cepat dan bisnis pun bertumbuh pesat. Akibatnya, isu sosial dan 

lingkungan di negara berkembang memang memiliki dampak yang cukup dramatis 

(Visser, 2008) Sehingga, tidak mengherankan bahwa masyarakat merespon 

cukup cepat terhadap aktivitas CSR, yaitu hanya pada 1 periode sebelumnya 

(Kemp, 2001). 

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tambah perusahaan, 

yang diukur dengan MVA, tidak dipengaruhi oleh CSR dan justru pelaksanaan 

CSR yang baik dapat menurunkan nilai tambah perusahaan. Padahal nilai tambah 

ini merupakan ukuran seberapa atraktif investor untuk menanamkan modalnya 

pada suatu perusahaan. Artinya ternyata CSR tidak menjadi pertimbangan 

investor untuk memberikan dananya di perusahaan tersebut. 

Hal ini sesuai dengan karakteristik investor di Indonesia. Keputusan investasi 

investor di Indonesia seringkali didasarkan hanya pada capital gain yang ia peroleh 

(D. M. Dewi, Sudarma, Djumahir, & Sukoharsono, 2014). Artinya, seberapa 

banyak pengembalian yang bisa diperoleh dari investasinya tersebut pada 

perusahaanlah yang menjadi pertimbangan investor. 

   Oleh karena itu, keberadaan CSR tidak menjadi daya tarik perusahaan 

terhadap investor untuk berinvestasi. CSR malah dianggap dapat mengurangi 

pengembalian yang diterima investor karena CSR di Indonesia belum mampu 
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membuat laba, yang mempengaruhi dividen yang diterima investor mengalami 

peningkatan. 

Selain pengeluaran CSR yang mengurangi penerimaan investor, investor pun 

tidak bisa membandingkan pelaksanaan CSR antara perusahaan karena 

perusahaan hanya diwajibkan melaksanaan CSR, namun pelaporannya belum 

diwajibkan. Pelaporan CSR yang telah dilakukan pun tidak dapat diperbandingkan 

satu dan yang lain, karena hingga tahun 2016, perusahaan yang secara konsisten 

menyusun laporan CSRnya berdasarkan standar GRI, hanya berjumlah 20 

perusahaan. Begitupula dengan perusahaan yang konsisten menerima penilaian 

PROPER hingga tahun 2016 hanya berjumlah kurang dari 20 perusahaan. 

Akibatnya, investor mengeluarkan CSR dari pertimbangannya dalam 

menanamkan modal di suatu perusahaan sehingga berdampak pada penciptaan 

nilai tambah perusahaan. 

Selain itu, menurut Idemudia (2011), pelaksanaan CSR di negara berkembang 

merupakan pelaksanaan CSR yang hanya memiliki keseragaman pelaksanaan 

cukup tinggi (one size fit all) yang ditujukan untuk memenuhi ketentuan suatu 

regulasi atau hanya sekedar mengikuti induk perusahaan bagi perusahaan 

multinasional (Barkemeyer, 2007). CSR yang dilakukan perusahaan hanya 

berkisar pada CSR yang berkaitan dengan donasi, pendidikan, penelitian, 

kesehatan dan bencana alam (Wiwoho, 2009). Pelaksanaan CSR semacam inilah 

yang membuat perusahaan tidak mampu menangkap gambaran yang sebenarnya 

terjadi atau jenis pertanggungjawaban sosial yang sebenarnya dibutuhkan oleh 

masyarakat (Idemudia, 2011). Padahal, gambaran inilah yang merupakan 

ekspektasi stakeholder yang seharusnya dipenuhi perusahaan menurut teori 

stakeholder. 

Ketidakmampuan CSR meningkatkan nilai tambah perusahaan karena CSR 

layaknya benda, yang dipengaruhi permintaan dan penawaran pasar (Konar & 
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Cohen, 2001). Padahal permintaan CSR di Indonesia sangat rendah, bahkan 

dinilai paling rendah di negara Asia (Chapple & Moon, 2005; Kemp, 2001).. 

Stakeholder di Indonesia cenderung tidak menggunakan CSR sebagai 

pertimbangan atas berbagai keputusan yang mempengaruhi perusahaan karena 

konsep CSR yang belum terinternalisasi dalam perjalanan bisnis di Indonesia. Hal 

ini tercermin, misalnya, dengan tidak diusut tuntasnya kasus pembakaran hutan 

atau pekerja paksa di Indonesia atau persepsi konsumen tidak dipengaruhi oleh 

green product dan green branding (Arli & Lasmono, 2010). Akibatnya, stakeholder, 

khususnya investor, beranggapan tidak ada gunanya menjadi investor yang etis 

dengan mempertimbangkan CSR karena tidak akan memberikan pengaruh apa-

apa pada stakeholder, khususnya investor.    
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Pembentukan mindset bahwa CSR dapat menciptakan nilai tambah bagi 

perusahaan melalui pembuktian empiris yang komprehensif merupakan tujuan 

utama dilakukannya penelitian. Data yang digunakan sejumlah 126 data yang 

berasal dari 21 sampel perusahaan dengan periode penelitian tahun 2010-2015 

dianalisis menggunakan teknik Panel Vector Autoregression. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh pada nilai tambah dan bahkan 

peningkatan CSR berdampak pada penurunan nilai tambah dalam kurun waktu 

satu periode. Artinya, pelaksanaan CSR yang optimal pada periode sebelumnya 

ternyata berdampak pada penurunan nilai tambah perusahaan pada periode saat 

ini.  

Alasan peningkatan CSR yang justru membuat nilai tambah perusahaan 

menurun adalah demand atas pelaksanaan CSR di Indonesia yang belum mampu 

sejalan dengan ekspektasi stakeholder karena stakeholder sendiri masih belum 

memiliki daya tawar dibandingkan perusahaan karena penegakan hukum yang 

masih kurang. Di sisi lain, program-program CSR yang diusung perusahaan 

merupakan program CSR yang hanya dilakukan untuk memenuhi spesifikasi suatu 

aturan, bukannya menangkap suatu isu besar yang menjadi permintaan dari 

masyarakat. 

 

6.2. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini mengedepankan asumsi bahwa seluruh stakeholder perusahaan 

memiliki pemahaman yang baik tentang konsep CSR. Pemahaman inilah yang 
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menjadi dasar bahwa temuan yang dihasilkan diharapkan dapat berjalan 

sesuai teori. 

2. Pada dasarnya, di Indonesia sendiri tidak terdapat standardisasi terkait 

pengungkapan pelaksanaan CSR, sehingga perusahaan bisa saja 

mengungkapkan CSR melalui media lain, seperti pengumuman di website 

perusahaan, atau penyusunan laporan khusus CSR atau sekedar 

menyatakannya di laporan tahunan perusahaan. Media lain ini mungkin saja 

bisa memberikan efek yang lebih baik terhadap proses penciptaan nilai 

tambah. 

3. Penelitian ini memasukkan seluruh industri agar didapatkan validitas eksternal 

yang lebih baik. Padahal setiap industri memiliki dampak sosial dan lingkungan 

serta kondisi yang berbeda yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya 

motivasi perusahaan dalam melaksanakan CSR 

 

6.3. Saran untuk penelitian selanjutnya 

Terkait keterbatasan penelitian diatas, maka penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat memanfaatkan sudut pandang stakeholder lain juga, misalnya 

bagaimana CSR dipandang oleh konsumen sehingga dapat diketahui lebih baik 

bagaimana CSR bisa berpengaruh pada nilai tambah.  

Penelitian dengan menggabungkan media CSR lain juga diharapkan dapat 

dilakukan di masa depan. Misalnya dengan memanfaatkan laporan CSR yang 

secara eksklusif diterbitkan perusahaan. Akibatnya, gambaran sistematika 

pengaruh CSR terhadap nilai tambah perusahaan bisa lebih lengkap dan lebih 

sempurna.  

Hubungan CSR dan penciptaan nilai pada industri tertentu juga sebaiknya 

dilakukan pada penelitian selanjutnya. Dengan adanya penelitian akan pengaruh 

CSR terhadap nilai tambah pada setiap industri kondisi dan dampak sosial 
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lingkungan dari setiap perusahaan dapat dipertimbangkan dengan baik. Kunci 

pemicu fenomena penurunan nilai dapat lebih mudah ditemukan dan dianalisis 

saat dilakukan breakdown dan analisis mendalam atas kedua variabel tersebut. 
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LAMPIRAN I 

RINGKASAN PENELITIAN SEBELUMNYA 

 

No Peneliti Tujuan Penelitian Hasil Penelitian yang 
relevan 

1 Mittal, Sinha & 
Singh (2008) 

Mengeksplorasi hubungan antara kinerja 
keuangan perusahaan dan indikator CSR  

Perusahaan yang memiliki 
kode etik menghasilkan 
nilai MVA yang lebih tinggi 
dibandingkan perusahaan 
tanpa kode etik 

2 Hillman dan 
Keim (2001) 

Mengetahui hubungan antara kinerja 
sosial dan kinerja keuangan perusahaan. 

Stakeholder management 
meningkatkan nilai 
pemegang saham 
Partisipasi dalam isu sosial 
berhubungan negatif 
dengan nilai pemegang 
saham 

3 Bezares, 
Przychodzen & 
Przychodzen 
(2017) 

Mengetahui seberapa efektif manajemen 
sosial, lingkungan dan finansial secara 
stimultan berdampak pada berbagai 
aspek dari penciptaan nilai pemegang 
saham dan kinerja keuangan 

Terdapat hubungan positif 
antara CSR dan MVA 

4 Garcia-Castro, 
Arina dan 
Canela, (2011)  

Menginvestigasi efek bottom line dari 
praktik terkait stakeholder yang diadopsi 
manajemen dalam jangka waktu pendek 
dan panjang 

Terdapat hubungan positif 
antara CSR dan MVA 

5 Kurnia (2016) Mengetahui pengaruh CSR serta rasio 
keuangan terhadap nilai perusahaan 

Terdapat hubungan positif 
antara CSR dan MVA 

6 Hadiyansyah 
(2015) 

Menganalisis pengaruh pengungkapan 
CSR terhadap CFP pada perusahaan 
contoh yang diteliti. 
Menganalisis pengaruh pengungkapan 
CSR terhadap harga saham pada 
perusahaan contoh yang diteliti. 
Menganalisis pengaruh CFP terhadap 
harga saham pada perusahaan contoh 
yang diteliti. 
Menganalisis pengaruh pengungkapan 
CSR terhadap CFP dan harga saham  

Terdapat hubungan 
negatif antara CSR dan 
MVA 

 

 


