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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tumbuhnya kesadaran publik akan peran perusahaan di tengah 

masyarakat melahirkan kritik karena menciptakan masalah sosial, polusi, 

sumber daya, limbah, mutu produk, tingkat safety produk, serta hak dan status 

tenaga kerja (Gray, et al., 1987 dalam Sembiring, 2005). Itulah mengapa 

belakangan topik mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau 

Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi wacana yang menarik. 

Masyarakat menjadi semakin kritis dan menganggap perlu adanya 

tanggungjawab moral yang dilakukan perusahaan terkait dengan aktivitasnya. 

Global Compact Initiative, (2002) menyebut pemahaman ini dengan 3P (profit, 

people, planet), yaitu tujuan bisnis tidak hanya mencari laba (profit), tetapi 

juga menyejahterakan orang (people), dan menjamin keberlanjutan hidup 

planet ini (Nugroho, 2007 dalam Dahlia dan Veronica, 2008).  

CSR sudah lama menjadi perhatian masyarakat Internasional. Hal ini 

ditunjukan dengan adanya beberapa upaya yang dilakukan di tingkat 

internasional dalam menjabarkan dan menerapkan konsep sustainable CSR 

(Lindrawati et, al., 2008). New York Stock Exchange memiliki Dow Jones 

Sustainability Index (DJSI) bagi saham-saham perusahaan yang dikategorikan 

memiliki nilai corporate sustainability dengan salah satu kriterianya adalah 

praktik CSR. Begitu pula London Stock Exchange yang memiliki Socially 
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Responsible Investment (SRI) Index dan Financial Times Stock Exchange 

(FTSE) yang memiliki FTSE4Good sejak 2001 (Nurlela dan Islahuddin, 2008).  

Pemerintah Indonesia pada akhirnya turut memberikan perhatian 

terhadap penerapan CSR. Pada tanggal 20 Juli 2007, disahkan Undang-undang 

penerapan CSR yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia 

No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peraturan mengenai CSR 

terdapat pada pasal 74 yang berbunyi: 

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan. 

2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan 

sebagai biaya perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan 

memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan 

diatur dengan peraturan pemerintah. 

Selain itu, penerapan CSR diatur pula dalam Undang-undang nomor 25 

pasal 15  tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi: 
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Setiap penanam modal berkewajiban: 

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; 

2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; 

3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan 

menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha 

penanaman modal; dan 

5. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Namun disahkannya peraturan ini menimbulkan pro dan kontra 

dikalangan pelaku usaha. Sejumlah asosiasi pengusaha menolak keras CSR 

dijadikan kewajiban perseroan. Ada tiga alasan yang mengemuka. Pertama, 

praktik CSR di dunia umumnya bersifat sukarela sehingga sangat aneh apabila 

Indonesia menjadikannya sebagai kewajiban perseroan. Kedua, menjadikan 

CSR sebagai kewajiban akan kian membebani perseroan dan mengurangi laba 

perseroan untuk pemilik atau pemegang saham. Hal itu melanggar hak asasi 

manusia (HAM) para pemegang saham atau shareholder karena akan 

mengurangi jumlah deviden yang seharusnya mereka terima. Ketiga, bisa 

mengganggu iklim investasi di tanah air dan bisa menyebabkan para investor 

asing hengkang ke negara lain (Lako, 2011:2). Kekhawatiran dan alasan untuk 

penolakan tersebut pada dasarnya adalah kesalahan kaprahan dalam 

memahami hakikat dan esensi CSR sendiri. Pelaku usaha di Indonesia masih 

mengganggap peran bisnis adalah menyejahterakan pemilik atau shareholder.  
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Akan tetapi, tidak semua pelaku usaha menolak dimasukannya CSR 

sebagai kewajiban dalam pelaporan perusahaan. Beberapa perusahaan bahkan 

telah melaksanakan aktivitas CSR-nya sebelum disahkannya undang-undang 

penerapan CSR. Sebagai contoh adalah PT. Djarum yang sejak tahun 1984 

melaksanakan program Djarum Bakti Pendidikan. Melalui program ini, PT. 

Djarum memberikan beasiswa kepada anak bangsa yang berprestasi tinggi dari 

berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Unilever mempunyai program 

Jakarta Green and Clean yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005 dengan 

menjadikan kawasan Mampang, Jakarta Selatan sebagai daerah percontohan.  

Diadakannya CSR oleh beberapa perusahaan besar tersebut, secara 

tersirat mengindikasikan bahwa ternyata terdapat manfaat pelaksanaan CSR 

terhadap perusahaan. Putri (2007) dalam Untung (2008) merumuskan  

beberapa manfaat CSR terhadap perusahaan, antara lain: 

1. Mempertahankan dan  mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan. 

2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. 

3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan. 

4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. 

5.  Membuka peluang pasar yang lebih luas. 

6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah. 

7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders. 

8. Memperbaiki hubungan dengan regulator. 

9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. 

10. Peluang mendapatkan penghargaan. 
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Namun apakah terbukti benar secara empiris CSR bermanfaat terhadap 

perusahaan?. Pengungkapan secara empiris tentang CSR sendiri telah banyak 

dilakukan. Penelitian Rustiarini (2010) menunjukan bahwa pengungkapan 

CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil ini menetang Nurlela dan 

Islahuddin (2008) yang menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh  antara 

CSR dan nilai Perusahaan. Anggaraini (2006) menyebutkan bahwa perusahaan 

dengan kepemilikan manajemen yang besar dan termasuk dalam industri yang 

memiliki risiko politis yang tinggi (high-profile) cenderung mengungkapkan 

informasi sosial yang lebih banyak dibandingkan perusahaan lain. Sedangkan 

penelitian  Monika dan Hartanti (2008) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan 

memang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sosial perusahaan, 

namun tidak signifikan mempengaruhi Economic Value Added (EVA). Titisari, 

et al (2010) menyebutkan bahwa CSR environment dan CSR community 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur melalui stock return, 

tetapi tidak untuk  CSR employment.  

Penelitian-penelitian diatas lebih menekankan pengaruh CSR terhadap 

nilai perusahaan dan kinerja pasar perusahaan. Tetapi bagaimana pengaruh 

CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan itu sendiri?. Tentunya, perusahaan 

tidak akan melakukan aktivitas yang berdampak negatif terhadap arus kas 

perusahaan (Lindrawati et al, 2008) kemudian bagaimana dampaknya terhadap 

kinerja keuangan perusahaan setelah 3 tahun diberlakukannya undang-undang 

CSR?. Berdasarkan pemikiran diatas penulis mengambil judul PENGARUH 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP 
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KINERJA KEUANGAN  PERUSAHAAN (Studi Empiris pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2008-2010). Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Wijayanti, et al (2011) yang juga meneliti pengaruh CSR 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan diproksikan dengan 

rasio keuangan Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) dan Earning 

per Share (EPS). Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu 

Leverage, Tipe Industri dan Ukuran Perusahaan. Perbedaan terletak pada 

tahun penelitian yang sesuai dengan saran pada penelitian Wijayanti, et al 

(2011) untuk menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang yaitu 

tahun 2008 sampai 2010 atau 3 tahun periode pengamatan. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Apakah Corporate Social responsibility (CSR) berpengaruh signifikan 

terhadap ROA (Return on Asset)? 

2. Apakah Corporate Social responsibility (CSR) berpengaruh signifikan 

terhadap ROE (Return on Equity)? 

3. Apakah Corporate Social responsibility (CSR) berpengaruh signifikan 

terhadap EPS (Earnings per Share)? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dari latar belakang tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk menguji:  

1. Pengaruh Corporate Social responsibility (CSR) terhadap ROA (Return on 

Asset) 

2. Pengaruh Corporate Social responsibility (CSR) terhadap ROE (Return on 

Equity) 

3. Pengaruh Corporate Social responsibility (CSR) terhadap EPS (Earnings 

per Share)  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bidang Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur terhadap bidang 

akuntansi di Indonesia, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan 

Corporate Social responsibility (CSR) dan Kinerja Keuangan. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

2. Bidang praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi 

perusahaan mengenai pentingnya Corporate Social responsibility (CSR) 

terhadap kinerja keuangan perusahaan demi keberlangsungan usaha serta 

dapat meningkatkan kesadaran pengungkapan informasi 

pertanggungjawaban sosial perusahaan. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis 

penelitian yang meliputi; Corporate Social Responsibility (CSR), 

pengungkapan corporate social responsibility dan leverage, 

pengungkapan corporate social responsibility dan tipe industri, 

pengungkapan corporate social responsibility dan ukuran 

perusahaan, kinerja keuangan, corporate social responsibility dan 

kinerja keuangan dengan mempertimbangkan leverage, tipe 

industri dan ukuran perusahaan, kerangka teoritis, tinjauan 

penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

  Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, obyek 

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan 

metode analisis data. 

BAB IV :  ANALISIS DATA 

  Bab ini berisi tentang pengujian data, pengujian hipotesis dan 

pembahasan hasil. 
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BAB V : PENUTUP 

  Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dan saran-saran 

yang dapat menjadi masukan dari berbagai pihak yang 

berkepentingan.  

 


