
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keterkaitan perusahaan dengan daerah lingkungan sosialnya menuntut 

dipenuhinya pertanggungjawaban sosial perusahaan (Corporate Social 

Responsibility-CSR). Dengan CSR perusahaan diharapkan dapat 

meningkatkan perhatian terhadap lingkungan, kondisi tempat kerja, hubungan 

perusahaan masyarakat, investasi sosial perusahaan, dan citra perusahaan di 

mata publik menjadi baik, meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan 

akses kapital. Banyak perusahaan semakin menyadari pentingnya menerapkan 

program CSR sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Survey global yang 

dilakukan oleh The Economist Intelligence Unit menunjukkan bahwa 85% 

eksekutif senior dan investor dari berbagai organisasi menjadikan CSR 

sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan (Warta Ekonomi, 

2006 dalam Indrawati, 2009). 

Pada saat banyak perusahaan menjadi semakin berkembang, maka 

pada saat itu pula kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya 

dapat terjadi, karena itu muncul pula kesadaran untuk mengurangi dampak 

negatif ini. Banyak perusahaan swasta kini mengembangkan apa yang disebut 

CSR. Penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai cost, melainkan investasi 

perusahaan (Erni, 2007 dalam Sutopoyudo, 2015). 
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CSR sering dianggap inti dari etika bisnis, yang berarti bahwa 

perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal 

(artinya kepada pemegang saham atau shareholder) tetapi juga kewajiban-

kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder) yang 

jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas (ekonomi dan legal). 

Tanggung jawab sosial dari perusahaan merujuk pada semua hubungan yang 

terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua stakeholder, termasuk 

didalamnya adalah pelanggan atau customers, pegawai, komunitas, pemilik 

atau investor, pemerintah, supplier bahkan juga kompetitor. Global Compact 

Initiative (2002) menyebut pemahaman ini dengan 3P (profit, people, planet), 

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

mensejahterakan orang (people), dan menjamin keberlanjutan hidup planet ini 

(Nugroho, 2007 dalam Dahli dan Siregar, 2008). Pengembangan program-

program sosial perusahaan dapat berupa bantuan fisik, pelayanan kesehatan, 

pembangunan masyarakat (community development), outreach, beasiswa dan 

sebagainya. 

CSR juga merupakan salah satu informasi yang harus tercantum 

didalam laporan tahunan perusahaan seperti yang diatur dalam UU RI No. 40 

Tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mewajibkan 

perseroan yang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. (El Muhammady, 

2012). 
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Pada umumnya, faktor keuangan merupakan faktor utama yang 

mempengaruhi nilai perusahaan (Mulianti, 2010). Namun, faktor non 

keuangan juga sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang 

berdampak terhadap nilai perusahaan di mata investor. CSR merupakan salah 

satu faktor non keuangan yang sekarang ini perlu dipertimbangkan oleh 

perusahaan dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan. Melaksanakan CSR 

secara konsisten dalam jangka panjang akan meningkatkan legitimasi 

masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Semakin banyak bentuk 

pertanggungjawaban yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya, 

image perusahaan menjadi meningkat. 

Di tengah persaingan global yang semakin ketat, perusahaan berlomba 

untuk meningkatkan daya saing di berbagai sektor untuk dapat menarik minat 

investor untuk berinvestasi. Oleh karena itu, nilai perusahaan menjadi sangat 

penting karena mencerminkan kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi 

persepsi investor terhadap perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan dapat 

memberikan sinyal positif kepada investor untuk berinvestasi pada suatu 

perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar (investor) 

percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek 

perusahaan di masa depan (Susanto dan Subekti, 2013). 

Penerapan CSR dipercaya dapat meningkatkan kinerja perusahaan, 

dimana para investor cenderung menanamkan modal kepada perusahaan yang 

melakukan kegiatan CSR. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang 

memiliki kepedulian sosial dapat menggunakan informasi tanggung jawab 
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sosial (kegiatan CSR) sebagai salah satu keunggulan kompetitif perusahaan 

(Zuhroh dan Sukmawati, 2003 dalam Indrawan, 2011). Eipstein dan Freedman 

(1994) dalam Indrawan (2011) menemukan bahwa investor individual tertarik 

terhadap informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan tahunan, sehingga 

manajemen perusahaan saat ini tidak hanya dituntut terbatas atas pengelolaan 

dana yang diberikan, namun juga meliputi dampak yang ditimbulkan oleh 

perusahaan terhadap lingkungan alam dan sosial. 

Berdasarkan dari isi latar belakang diatas, penulis ingin membuat judul 

yaitu, “PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KINERJA KEUANGAN 

SEBAGAI MODERATING (Studi Empiris Perusahaan Pertambangan yang 

Terdaftar Di BEI tahun 2011-2013)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin menguraikan tentang 

bagaimana isi pengaruh CSR yaitu, pengungkapan standar dalam CSR 

menurut GRI-G3 Guidelines serta struktur modal sebagai variabel moderating, 

yaitu: 

1. Apakah CSR mempengaruhi nilai perusahaan? 

2. Apakah kinerja perusahaan mempengaruhi hubungan CSR dengan nilai 

perusahaan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis CSR terhadap nilai perusahaan. 

2. Menganalisis CSR terhadap nilai perusahaan dengan kinerja perusahaan 

sebagai variabel moderating. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Investor dan Calon Investor 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

investor maupun calon investor yang ingin berinvestasi di perusahaan 

pertambangan sebagai pertimbangan apakah perusahaan menerapkan 

CSRnya dengan baik serta memberikan gambaran kinerja dan nilai 

perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

 Memberikan pengetahuan bagi perusahaan tentang bagaimana 

pentingnya pertanggungjawaban sosial terhadap lingkungan sekitar serta 

meningkatkan kepedulian sosial sehingga perusahaan mampu 

melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan baik. 

3. Bagi Masyarakat 

 Membentuk suatu opini masyarakat bahwa perusahaan yang 

melaksanakan tanggung jawab sosialnya adalah perusahaan yang peduli 
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sosial serta masyarakat sebagai pengawas atau pengontrol perilaku 

perusahaan. 

4. Bagi Peneliti 

 Penelitian ini menambah pengetahuan peneliti dan dapat 

mengetahui hubungan antara CSR, kinerja perusahaan, dan nilai 

perusahaan. 

5. Bagi Penelitian Selanjutnya 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana 

keilmuan.  

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi  

lima bab yaitu: 

Bab satu adalah Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang  

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan  

sistematika penulisan yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan  

skripsi secara menyeluruh.  

Bab dua adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi teori-teori yang  

diperlukan untuk menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk  

kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis. 
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Bab tiga adalah Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang 

metode  yang dilakukan dalam penelitian, yaitu meliputi jenis penelitian, 

populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, jenis data dan sumber data, 

teknik pengambilan data, definisi operasional dan pengukuran variable serta 

metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. 

Bab empat adalah Analisis Data dan Pembahasan, dalam bab ini berisi  

tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data hasil penelitian, uji 

regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan  pembahasan hasil  penelitian. 

Bab lima adalah Penutup, dalam bab ini berisi simpulan dari hasil  

penelitian, saran-saran yang dapat dijadikan bahan masukan untuk penelitian  

selanjutnya dan keterbatasan penelitian.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


