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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Ide tentang corporate social responsibility (CSR) atau juga dikenal dengan 

triple bottom line (Economic, Sosial, and Environmental) bukan ide baru dan 

telah ada sejak abad ke-19, yang dimulai dengan revolusi industri. Tanggung 

jawab sosial (corporate social responsibility) semakin mendapatkan perhatian 

oleh kalangan dunia usaha. Di Indonesia sejak era reformasi bergulir, masyarakat 

semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap dunia usaha. 

Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat tersebut memunculkan kesadararan 

baru tentang pentingnya melaksanakan corporate social responsibility (CSR) 

(Daniri, 2008). Hal ini ditunjukkan dengan adanya peraturan yang mengatur hal 

tersebut dalam Undang – Undang Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 Tahun 2007 

yang mulai diberlakukan pada tanggal 16 Agustus 2007. Undang – undang ini 

mengatur perusahaan – perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang atau yang 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggungjawab sosial dan 

lingkungan. 

 Terdapat pandangan yang menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya 

dinilai dari kinerja finansialnya saja tetapi juga dinilai dari kinerja social 

perusahaan (corporate social performance), yaitu bagaimana perusahaan tidak 

hanya memuaskan para pemilik modal tetapi juga harus memuaskan seluruh 

stakeholdernya, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mulai munculnya 
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pandangan bahwa perusahaan harus melaksanakan aktivitas sosial, disamping 

aktivitas operasionalnya (Budiarsi, 2005). Eipstein dan Freedman (1994), dalam 

Anggraini (2006), menemukan bahwa investor individual tertarik terhadap 

informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan tahunan. Untuk itu dibutuhkan 

suatu sarana yang dapat memberikan informasi mengenai aspek sosial, lingkungan 

dan keuangan secara sekaligus. Sarana tersebut dikenal dengan nama laporan 

keberlanjutan (sustainability). 

 Bank Dunia menyatakan bahwa tanggung jawab sosial terdiri dari 

beberapa komponen utama: perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak azasi 

manusia, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, 

pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, perlindungan kesehatan, 

kepemimpinan dan pendidikan, bantuan bencana kemanusiaan. Corporate social 

responsibility (CSR) dapat didefinisikan sebagai berikut : 

“...the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to 

economic development while improving the quality of life of the workforce and 

their families as well as of the local community... , and society at large.” (World 

Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dalam Dyah Retno 

(2012). Ini berarti bahwa CSR bukan hanya sekedar pemberian “cek” atau 

“sumbangan” kepada masyarakat sekitar, melainkan mempunyai makna lebih dari 

itu, yaitu untuk mengembangkan masyarakat sekitar (community development) 

terutama dalam hal pengembangan perekonomian masyarakat sekitar. 

Jika perusahaan melaksanakan CSR, maka perusahaan tersebut 

mempunyai motif untuk meningkatkan keuntungan. Motif yang kedua, 
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perusahaan melaksanakan CSR, untuk mengurangi ancaman atau tekanan dari 

pemerintah atau aktivis LSM. Motif yang ketiga adalah karena kesadaran moral, 

tanpa pamrih untuk mendapatkan keuntungan finansial, perusahaan secara sadar 

merespon kebutuhan akan pentingnya perhatian pada lingkungan. Ketiga motif di 

atas, dapat diketahui bahwa gerakan yang dilakukan perusahaan sebenarnya. 

Topik mengenai CSR telah banyak dijadikan bahan penelitian oleh banyak 

orang, baik di dalam maupun luar negeri. Jumlah dari penelitian mengenai 

Corporate Sosial Responbility sangat banyak sekali ada puluhan bahkan ratusan. 

Hal ini terjadi karena CSR mencakup banyak aspek kehidupan sehingga hal inilah 

yang menjadi daya tarik bagi seorang peneliti termasuk saya. Penelitian ini 

sebenarnya mereplikasi pada penelitian yang telah dilakukan Multafia Almar, 

Rima Rachmawati, Asfia Murni (2012) pada penelitiaan nya profitabiitas di proksi 

pada ROA dan NPM saja. Sedangkan pada penelitan ini Profitabilitas di proksi 

dengan menggunakan ROA, ROE dan NPM. Penambahan ROE dilakukan agar 

memperkuat atau mempertegas hasil penelitian tentang pengaruh CSR terhadap 

Profitabilitas pada sebuah perusahaan. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul “Analisis 

Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan 

Perbankan Yang Listing Di BEI Dari Tahun 2012 – 2014”  

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarakan uraian latar belakang di atas peneliti mengambil rumusan 

masalah sebagai berikut: 
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1. Apakah Corporate Sosial Responbilty berpengaruh terhadap On Assets 

(ROA)? 

2. Apakah Corporate Sosial Responbilty berpengaruh terhadap Return On 

Equity (ROE)? 

3. Apakah Corporate Sosial Responbilty berpengaruh terhadap Net Profit 

Margin (NPM)? 

  

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris, yaitu :  

1. Untuk mengetahui pengaruh Corporate Sosial Responbility secara 

signifikan terhadap Return On Assets (ROA).  

2. Untuk mengetahui pengaruh Corporate Sosial Responbility secara 

signifikan terhadap Return On Equity (ROE). 

3. Untuk mengetahui pengaruh Corporate Sosial Responbility secara 

signifikan terhadap Net Profit Margin (NPM). 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini antara lain : 

1. Memberikan pemahaman mengenai pengaruh penerapan corporate social 

responsibility terhadap profitabilitas perusahaan. 

2. Memberikan masukan bagi pengembangan penerapan corporate social 

resposibility pada perusahaan, dan meningkatkan kesadaran perusahaan 

akan pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, serta 
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sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih 

meningkatkan kepeduliannya pada lingkungan sosial perusahaan. 

3. Menambah studi literatur mengenai pengaruh penerapan corporate social 

responsibility terhadap profitabilitas perusahaan, dan memberikan 

landasan bagi peneliti selanjutnya di bidang yang sama di masa yang akan 

datang. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, 

Hipotesis serta Sistematika Penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

Bab ini berisi tentang pengertian profitabilitas, corporate social 

responsibility dan penelitian terdahulu. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini berisi gambaran umum perusahaan sampel, Populasi, Sampel, 

Metode Pengumpulan Data, Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel Penelitian, Instrumen Penelitian, Metode Analisis Data. 

Bab IV Analisis Data 

Bab ini berisi Pelaksanaan Penelitian, Pengujian Instrumen Penelitian. 

Analisis Data. 

Bab V Kesimpulan 

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran. 


