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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan wacana yang 

sedang mengemuka di dunia perusahaan multinasional. Wacana ini digunakan 

oleh perusahaan dalam rangka mengambil peran menghadapi perekonomian 

menuju pasar bebas. Perkembangan pasar bebas yang telah membentuk 

ikatan-ikatan ekonomi dunia dengan terbentuknya AFTA, APEC, dan 

sebagainya, telah mendorong perusahaan dari berbagai penjuru dunia untuk 

secara bersama melaksanakan aktivitasnya dalam rangka mensejahterakan 

masyarakat di sekitarnya. 

Pemikiran yang melandasi Corporate Social Responsibility                   

( Tanggung jawab sosial perusahaan ) yang sering di anggap inti dari etika 

bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban–

kewajiban ekonomi dan legal (artinya kepada pemegang saham atau 

shareholder) tetapi juga kewajiban–kewajiban kepada pihak lain yang 

berkepentingan (stakeholder) yang jangkauannya melebihi kewajiban–

kewajiban di atas. Tanggung jawab sosial dari perusahaan terjadi antara 

sebuah perusahaan dengan semua stakeholder, termasuk didalamnya adalah 

pelanggan atau customer, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, 

pemerintah, supplier bahkan juga competitor. 
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Pro dan kontra mengenai penerapan CSR telah ada sejak dahulu. Perihal 

yang masih terus menjadi pertanyaan adalah: apakah penciptaan nilai bagi 

pemegang saham utama konsisten dengan pencapaian tujuan dari stakeholder 

lainnya, seperti: pemegang saham minoritas, prospective investor, konsumen 

pemasok, kreditor dan komunitas lainnya (Dian,2009). Pandangan bahwa 

perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial merupakan kesalahan 

konsep fundamental dari sifat dan karakter ekonomi bebas. Dalam ekonomi 

bebas, hanya ada satu tanggung jawab sosial perusahaan sebagai pelaku bisnis, 

yaitu: menggunakan sumber daya dan melakukan aktivitas-aktivitas yang 

dirancang untuk meningkatkan keuntungan perusahaan selama mungkin. 

Perkembangan CSR secara konseptual baru di kemas sejak tahun 1980-an 

yang dipicu sedikitnya oleh 5 hal berikut: 

1. Maraknya fenomena “ take over” antar korporasi yang kerap dipicu oleh 

ketrampilan rekayasa finansial. 

2. Runtuhnya tembok Berlin yang merupakan simbol tumbangnya paham 

komunis dan semakin kokohnya imperium kapitalisme secara global. 

3. Meluasnya operasi perusahaan multinasional di Negara–negara 

berkembang, sehingga dituntut supaya memperhatikan HAM, kondisi 

sosial dan perlakuan yang adil terhadap buruh. 

4. Globalisasi dan menciutnya sector public (pemerintah) hampir di seluruh 

dunia telah menyebabkan tumbuhnya LSM (termasuk asosiasi profesi) 

yang memusatkan perhatian mulai dari isu kemiskinan sampai pada 
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kekuatiran akan punahnya berbagai spesies baik hewan ataupun tumbuhan 

sehingga ekosistem semakin labil. 

5. Adanya kesadaran dari perusahaan akan arti penting merk dan reputasi 

perusahaan dalam membawa perusahaan menuju bisnis berkelanjutan. 

CSR sebagai sebuah gagasan menjadikan perusahaan tidak lagi 

dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu 

nilai perusahaan (Firm value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya 

(finansial) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple 

bottom lines yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan 

(Dahlia,2008 dalam Dian,2009). Karena kondisi keuangan saja tidak cukup 

menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable). 

Tanggung jawab sosial perusahaan dapat digambarkan sebagai 

ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan interaksi 

organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat 

dibuat dalam laporan keuangan perusahaan atau laporan sosial terpisah 

(Guthrie dan Mathews dalam Sembiring, 2005). 

   Tanggung jawab sosial perusahaan belum memiliki definisi secara 

universal, banyak definisi yang muncul diantaranya: 

1. The corporate choice of not breaching laws and regulations when 

pursuing shareholders’ wealth maximization goals. 

2. Actions on the part of a firm that appear to advance the promotion of some 

social goods beyond the immediate interest of the firm or shareholders 

and beyond legal requirements. 
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3. Operating a business on a reliable, sustainable, and desirable basis that 

respect ethical values, people, communities, and the environment. 

4. A concept whereby companies integrate social and environmental concern 

in their business operations and in their interaction with their stakeholders 

on a voluntary basis. 

 

Penelitian terkait CSR telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, 

diantaranya Hartati (2008) menguji analisis hubungan value based 

management dengan CSR dalam iklim bisnis Indonesia. Corporate Social 

Performance  (CSP) leader. CSP tidak signifikan mempengaruhi EVA, baik di 

tahun yang sama maupun jika diasumsikan ada time lagi satu tahun 

setelahnya. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja sosial perusahaan, namun tidak signifikan mempengaruhi nilai EVA, 

sedangkan variabel industri hanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai EVA, tidak dengan kinerja sosial perusahaan. Sementara itu Nurlela dan 

Islahuddin (2008) menguji pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan dengan 

kepemilikan manajemen sebagai variabel yang memoderasi pengaruh tersebut. 

Hasil penilaian menunjukkan bahwa CSR, persentase kepemilikan 

manajemen, serta interaksi antara CSR dengan persentase kepemilikan 

manajemen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian lain terkait pengaruh CSR terhadap kinerja perusahaan 

dilakukan oleh Dahlia (2008), hasil penelitian menunjukkan bukti empiris 

bahwa variabel CSDI leverage size dan growth berpengaruh signifikan 
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terhadap tingkat ROE pada 1 tahun ke depan. Leverage berpengaruh positif 

terhadap ROE, CSDI leverage size, beta dan growth tidak berpengaruh 

terhadap abnormal return/CAR. 

Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap 

concern terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Seperti 

diketahui, negara-negara luar terutama Eropa dan United state merupakan 

Negara-negara yang sangat memperhatikan isu-isu sosial; seperti pelanggaran 

hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja dan isu lingkungan seperti efek 

rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air. Hal ini juga yang 

menjadikan dalam beberapa tahun terakhir ini, perusahaan multinasional mulai 

mengubah perilaku mereka dalam beroperasi demi menjaga legitimasi dan 

reputasi perusahaan. 

Struktur kepemilikan lain adalah kepemilikan institusional, dimana 

umummya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. 

Perusahaan dengan  kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) 

mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin 

besar kepemilkan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva 

perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap 

pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. Hal ini berarti kepemilikan 

institusi dapat menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan pengungkpan 

tanggung jawab sosial perusahaan (Novita,2008). 

Atas dasar uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan dengan judul “PENGARUH 
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE DAN 

INSTITUTIONAL OWNERSHIP TERHADAP FIRM VALUE (Survei 

pada Perusahaan Konstruksi, Properti dan Real Estate yang Tercatat di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2008). 

 

B. Perumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan seperti berikut ini: 

1. Apakah Corporate Social Responsibility Disclosure berpengaruh terhadap 

Frim Value Konstruksi, Properti dan Real Estate yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2006-2008? 

2. Apakah Institutional Ownership berpengaruh terhadap Frim Value 

Konstruksi, Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI Tahun 2006-

2008? 

3. Apakah Corporate Social Responsibility Disclosure dan Institutional 

Ownership berpengaruh secara simultan terhadap Frim Value Konstruksi, 

Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI Tahun 2006-2008? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh corporate social responsibility 

disclosure terhadap Frim Value Konstruksi, Properti dan Real Estate yang 

terdaftar di BEI Tahun 2006-2008. 
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2. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh institutional ownership 

terhadap Frim Value Konstruksi, Properti dan Real Estate yang terdaftar di 

BEI Tahun 2006-2008. 

3. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh corporate social 

responsibility disclosure dan institutional ownership secara simultan 

terhadap Frim Value Konstruksi, Properti dan Real Estate yang terdaftar di 

BEI Tahun 2006-2008. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh hasil penelitian yang dapat 

dimanfaatkan oleh pihak-pihak seperti berikut ini: 

1. Bagi investor 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi relevan dalam 

pengambilan keputusan ekonomisnya, terutama informasi tentang 

pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. 

2. Bagi emiten 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar penentuan item-item yang 

akan diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan. 
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3. Bagi regulator 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

penentuan aturan CSR untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar dan 

memperdagangkan saham di Bursa Efek Indonesia. 

 

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. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori–teori penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, kerangka kerja 

teoritis, dan hipotesis. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi, sampel dan 

metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, dan 

pengukurannya, instrument pengumpulan data, dan metode 

analisis data. 

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil pengumpulan data, analisis hasil 

penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasan. 
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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. 
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