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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Corporate social responsibility (CSR) atau yang sering disebut 

tanggung jawab sosial dan lingkungan, dalam beberapa tahun kedepan 

akan menjadi isu penting yang ramai diperdebatkan serta mendapat 

perhatian luas dari banyak kalangan. Diwajibkannya Corporate social 

responsibility didasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 

Pasal 74 tahun 2007, dimana perusahaan melakukan kegiatan usaha yang 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan, serta kesadaran dari setiap perusahaan dalam 

menjalankan tanggung jawab sosial perusahaannya, serta dimuat dalam 

laporan keuangan. Undang-undang tersebut mewajibkan industri atau 

korporasi-korporasi untuk melaksanakanya, tetapi kewajiban ini bukan 

merupakan suatu beban yang memberatkan. Perlu diingant bahwa 

pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan 

industri saja, tetapi setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan 

kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Industri 

dan korporasi berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Kini 

dunia usaha tidak lagi memperhatikan catatan keuangan perusahaan 
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semata, melainkan sudah meliputi aspek keuangan, sosial, dan lingkungan. 

(Adhi cahya, 2010) 

Kegiatan CSR sendiri merupakan bagian dari tata kelola 

perusahaan yang baik. CSR diharapkan akan mampu menaikan kinerja 

perusahaan karena kegiatan CSR merupakan keberpihakan perusahaan 

terhadap masyarakat sehingga masyarakat mampu memilih produk yang 

baik yang dinilai tidak hanya dari barangnya saja, tetapi juga melalui tata 

kelola perusahaannya. Pada saat masyarakat yang menjadi pelanggan 

memiliki penilaian yang positif terhadap perusahaan, maka mereka akan 

loyal terhadap produk yang dihasilkan, hal ini akan mampu menaikan citra 

perusahaan yang direfleksikan melalui kinerja perusahaan yang akan 

meningkat (Candrayanthi & Saputra, 2013). 

(Ambadar, 2008 dalam wijayanti 2013) mengemukakan beberapa 

motivasi dan manfaat yang diharapkan perusahaan dengan melakukan 

tanggung jawab sosial perusahaan meliputi : 1) perusahaan terhindar dari 

reputasi negatif perusak lingkungan yang hanya mengejar keuntungan 

jangka pendek tanpa memperdulikan akibat dari perilaku buruk 

perusahaan, 2) kerangka kerja etis yang kokoh dapat membantu para 

manajer dan karyawan menghadapi masalah seperti permintaan lapangan 

kerja di lingkungan dimana perusahaan bekerja, 3) perusahaan mendapat 

rasa hormat dari kelompok inti msyarakat yang membutuhkan keberadaan 

perusahaan khususnya dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, 4) 

perilaku etis perusahaan aman dari gangguan lingkungan sekitar sehingga 



3 
 

 

dapat beroprasi secara lancar. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah 

salah satu bentuk sustainability reporting yang memberikan keterangan 

tentang berbagai aspek-aspek perusahaan mulai dari aspek sosial, 

lingkungan dan keuangan sekaligus yang tidak dapat dijelaskan secara 

tersirat oleh suatu laporan keungan perusahaan. Gema corporate social 

responsibility nampaknya dapat dijadikan satu dari sekian alternatif yang 

patut dikembangkan untuk membagi arah tanggung jawab perusahaan 

terhadap berbagai persoalan mendasar issue sosial dan lingkungan. Social 

responsibility dapat dijadikan strategi keberpihakan perusahaan terhadap 

masyarakat dan lingkugan, serta wahana untuk menjaga dan melakukan 

upaya-upaya prefentif dan represif terhadap kemungkinan munculnya 

ekses negatif industrialisasi. (Nor Hadi, 2011;2) 

(Syahnaz, 2013) mengungkapkan kinerja keuangan perusahaan 

merupakan faktor penting untuk menilai keseluruhan kinerja perusahaan 

itu sendiri. Mulai dari penilaian aset, utang, ikuiditas, dan lain sebagainya. 

Banyak indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja 

keuangan, salah satunya yaitu profitabilitas. Profitabilitas adalah faktor 

yang memberikan kebebasan dan fleksibelitas kepada manajemen untuk 

melakukan dan mengungkapkan kepada pemegang saham program 

tanggung jawab sosial secara lebih luas. Profitabilitas juga disinyalir 

sebagai faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan yang dilakukan 

perusahaan. Hubungan antara profitabilitas perusahaan dengan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi anggapan 
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dasar untuk melakukan tanggung jawab sosial dalam kegiatan perusahaan 

nya, sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dihasilkan 

perusahaan, maka akan semakin besar kesadaran perusahaan dalam 

menjalankan corporate social responsibility.  

Perusahaan makanan dan minuman dipilih dalam penelitian ini, 

karena industri tersebut cenderung membutuhkan modal yang besar, untuk 

pangsa pasar serta pengembangan produknya. Tingkat kebutuhan 

masyarakat terhadap barang yang dihasilkan dalam industri tersebut sudah 

menjadi kebutuhan relatif dan tidak berubah baik kondisi perekonomian 

memburuk ataupun membaik. Hal ini berbeda dengan kondisi pada 

industri lain, misalnya: industri Dasar dan Kimia. Pola konsumsi 

masyarakat dalam industri tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi 

perekonomian. Karena hampir tidak terpengaruh oleh adanya krisis 

perekonomian. Serta produk-produk yang dihasilkan merupakan 

kebutuhan yang umum dikonsumsi oleh masyarakat sehari-hari. Jadi, 

apabila ada penurunan, maka penurunan tersebut tidak berpengaruh 

terhadap aktivitas perusahaan yang menghasilkan laba.  

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengambil judul 

“PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP 

KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN MAKANAN DAN 

MINUMAN DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2012-2014”. 
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B. Perumusan Masalah 

1. Apakah corporate social responsibility memiliki pengaruh terhadap 

Return on Asset (ROA)? 

2. Apakah corporate social responsibility memilki pengaruh terhadap 

Return on Equity (ROE)? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini:  

1. Untuk menganalisis pengaruh corporate social responsibility 

terhadap Return on Asset (ROA) pada perusahaan makanan dan 

minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2014. 

2. Untuk menganalisis pengaruh corporate social responsibility 

terhadap Return on Equity (ROE) pada perusahaan makanan dan 

minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2014.  

D. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang 

lebih mendalam terhadap pelaksanaan corporate social responsibility pada 

perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), serta bagaimana pengaruh corporate social responsibility 
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terhadap kinerja keuangan perusahaan. Secara rinci dapat dijabarkan 

sebagai berikut:  

1. Dalam bidang akademik, diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman mengenai corporate social 

responsibility dengan segala komponen yang mempengaruhinya. 

2. Bagi perusahaan, dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang 

pentingnya pertanggungjawaban sosial perusahaan dan sebagai 

pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih 

meningkatkan kepedulianya terhadap lingkungan sosial. 

3. Bagi peneliti lainnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

dapat berguna sebagai dasar dan kerangka kerja bagi peneliti 

selanjutnya. 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika skripsi. 
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 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang penjabaran masalah yang sedang diteliti dan 

teori-teori penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah 

yang sedang diteliti. 

 BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang kerangka kerja teoritis, dan hipotesis, 

populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, definisi oprasional dan 

pengukuran variabel, dan analisis data. 

 BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil pengumpulan data dan penentuan 

sampel, hasil analisis data, dan pembahasan. 

 BAB V. PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang dapat 

diberikan oleh penulis tentang penelitian yang telah dilakukan 

berdasarkan pada hasil penelitian tersebut, serta keterbatasan 

penelitian. 


