
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Beberapa tahun belakangan ini terjadi banyak fenomena 

pembangunan perusahaan, instansi, yang didirikan sebagai organisasi 

profit yang berdiri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba 

yang diperoleh dari kegiatan operasinya dan pengambilan bahan baku dari 

tempat-tempat yang berada diluar maupun disekitar lingkungan 

perusahaan tersebut berdiri. Hal tersebut sebagaimana mestinya 

mengakibatkan dampak positif dan negatif bagi lingkungan sekitar tempat 

berdirinya perusahaan tersebut. Namun masih banyak yang mengacuhkan 

dari kesejahteraan dan keberlangsungan perusahaan tersebut, terutama 

bagi lingkungan sekitar yang merasa terganggu dari adanya kegiatan 

operasi perusahaan tersebut. 

 Dengan adanya hal tersebut, maka perusahaan atau instansi yang 

bersinggungan langsung dengan lingkungan sekitar harus lebih 

menitikberatkan kepada hal yang berhubungan dengan kesejahteraan dan 

keberlangsungan lingkungan sekitar dari perusahaan itu sendiri, dengan 

cara mengungkapkan laporan pertanggungjawaban atau Corporate Social 

Responsibility perusahaan pada annual report tahunan perusahaan. Konsep 

tanggung jawab sosial atau CSR muncul sebagai akibat adanya kenyataan 

bahwa pada dasarnya sifat alami dari sebuah perusahaan adalah mencari 

keuntungan atau laba secara maksimal tanpa memperdulikan dan 

memperhatikan kesejahteraan karyawan, masyarakat, dan lingkungan. 
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 Wahyudi dan Azheri (2011) CSR meliputi 3 (tiga) aspek yaitu 

ekonomi, sosial, dan lingkungan telah mendorong perusahaan untuk 

melakukan pengakuan dan pengungkapan sebagai bentuk pertanggung 

jawaban publik. Dalam gagasan triple bottom line perusahaan tidak lagi 

dihadapkan pada tanggung jawab yang berpihak pada single bottom line, 

yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. 

Sedangkan hal lainnya selain finansial adalah sosial dan lingkungan. 

Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai suatu 

perusahaan akan tumbuh secara berkelanjutan. Keberlanjutan suatu 

perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan 

dimensi sosial dan lingkungannya. 

 Namun perusahan-perusahaan tersebut tidak memiliki acuan yang 

jelas dalam melakukan pemantauan dan kegiatan CSR, dan begitu pula 

halnya di Indonesia, dimana sampai saat ini belum memiliki acuan tentang 

pelaksanaan CSR. Tidak heran jika berbagai perusahaan berada dalam 

situasi bingung, bagaimana mereka harus mengimplementasikan CSR 

dalam aktivitas usahanya. Sehingga yang terjadi adalah ada yang 

melaksanakan CSR sesuai dengan pemahaman dan visinya terhadap CSR 

tersebut, dan sebagian lagi tidak melaksanakan. Apabila melaksanakan 

itupun hanya sebatas pelayanan sosial semata. 

  Jalal (2010) Pada tanggal 1 November 2010  sebuah standar 

mengenai bagaimana tanggung jawab sosial seharusnya dilaksanakan 

diluncurkan. Dokumen ISO 26000:2010 Guidance on Social 



Responsibility itu utamanya berisikan definisi, prinsip, subjek inti dan 

petunjuk bagaimana prinsip dan subjek inti tersebut ditegakkan di dalam 

organisasi. ISO 26000 tidak menyatakan dirinya sebagai petunjuk 

mengenai CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, 

dokumen tersebut meyakini bahwa seluruh jenis organisasi-organisasi 

masyarakat sipil, perusahaan dan pemerintah dalam berbagai ukuran, 

memiliki tanggung jawab sosial yang pada dasarnya sama. Dokumen itu 

menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial sesungguhnya adalah 

tanggung jawab organisasi atas dampak dari keputusan dan tindakannya, 

sementara tujuannya sendiri adalah mencapai pembangunan berkelanjutan. 

  Disetiap organisasi atau instansi perusahaan-perusahaan pasti 

melakukan pengambilan keputusan dan tindakan yang berdampak pada 

lingkungan dan sosial keberlangsungan perusahaan itu sendiri yang 

menjadi tujuannya sendiri. Dengan menerapkan  ISO 26000, setidaknya 

perusahaan akan dapat mengetahui isu-isu apa yang mempengaruhi 

keberlangsungan dari perusahaan tersebut yang akan menyebabkan 

dampak positif dan negatif yang ada didalam manajemen CSR yang dinilai 

selama ini hanya mencakup sebagian hal dan tanpa memilih apa yang 

menjadi ekspektasi pemangku kepentingan terhadap keberlangsungan 

perusahaan, sebelum mengetahui hal tersebut maka perusahaan harus lebih 

dahulu mengetahui siapa saja yang masuk sebagai pemangku kepentingan 

tersebut.  



 Oleh karena itu, ISO 26000 menekankan pentingnya identifikasi 

pemangku kepentingan. Disitu akan terlihat bahwa subjek inti tanggung 

jawab sosial itu mencakup hal yang luas yaitu tentang mulai dari tata 

kelola organisasi, hak asasi manusia, praktek ketenagakerjaan, lingkungan, 

konsumen, pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat, praktek operasi 

yang adil. 

  Semakin banyaknya bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan 

oleh perusahaan terhadap lingkungannya, maka citra perusahaan menurut 

pandangan masyarakat menjadi meningkat. Investor lebih berminat pada 

perusahaan yang memiliki citra yang baik dimata masyarakat, karena 

semakin baik citra perusahaan, maka loyalitas konsumen semakin 

meningkat. Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu lama 

penjualan perusahaan akan meningkat dan pada akhirnya akan berdampak 

pada meningkatnya profitabilitas perusahaan tersebut. Karena selama ini 

perusahaan-perusahaan mendefinisikan pemangku kepentingan yang 

meliputi pemegang saham, karyawan, pelanggan, pesaing, lembaga 

perentaraan, fasilitator, LSM, dan publik lainnya, serta pemerintah adalah 

pihak-pihak yang berpengaruh terhadap bisnisnya, bukan sebagai pihak 

yang bisa mempengaruhi dan atau terpengaruh oleh pencapaian tujuan 

organisasi. Dari hal tersebut perusahaan dapat memprioritaskan isu mana 

yang akan mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan perusahaan tersebut 

dan lingkungan sekitar. 

 



  Nurlela (2011) dengan penelitian berjudul pengaruh corporate 

social responsibility (CSR) disclosure terhadap nilai perusahaan dengan 

profitabilitas sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur 

yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2009  menemukan kesimpulan 

CSR disclosure mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai 

perusahaan, dan profitabilitas sebagai pemoderasi tidak dapat 

mempengaruhi CSR disclosure terhadap nilai perusahaan. 

  Sartono (2001:119) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva 

maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang 

akan sangat berkepentingan dengan analisa profitabilitas ini. Karena 

dengan adanya laporan itu maka akan memudahkan pihak manajemen 

menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban 

sosial kepada pemegang saham. Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas 

perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi yang diperlukan 

bagi calon investor. 

  Latifah (2005) Terdapat dua macam tipe perusahaan yang 

berhubungan dengan tanggung jawab sosial, yaitu perusahaan low profile dan 

high profile, yang secara umum perusahaan high profile lebih banyak 

memperoleh sorotan dari masyarakat karena aktivitas operasinya memiliki 

potensi untuk bersinggungan dengan kepentingan luas sekitar operasi 

perusahaan tersebut. Maka perusahaan high profile harus lebih mematangkan 

dan menjelaskan pelaporan tanggung jawab sosial. Maka penulis mengambil 

dan mengangkat perusahaan bertipe high profile. 



  Dalam menjalankan kegiatan operasi yang ada di perusahaan akan 

memerlukan dana untuk mendukung kegiatan tersebut. Apabila perusahaan 

tersebut sudah tidak mempunyai dana maka, kinerja perusahaan itu akan 

terhambat dan terhenti, dan juga akan mengurangi tingkat perolehan laba 

karena terganggunya operasi perusahaan. Tidak serta merta perusahaan yang 

sudah tahap high profile akan mudah dalam mendapatkan dana tersebut. Hal 

itu menyangkut pada pelaporan tahunan yang telah terdaftar di bursa saham. 

Calon investor akan melihat dari baik tidaknya laporan tahunan perusahaan 

tersebut, apakah aman dan layak menanamkan modal saham di dalam 

perusahaan itu. Dengan adanya ISO 26000 dalam laporan tahunan 

perusahaan, maka akan baik pula pandangan calon investor untuk 

menanamkan modal saham, karena perusahaan sudah memberikan laporan 

lebih terperinci untuk pertanggung jawaban sosialnya, juga untuk 

keberlangsungan perusahaan tersebut. Maka calon investor akan tertarik 

untuk memberikan modal saham. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat kepatuhan ISO 26000 pada perusahaan high 

 profile yang terdaftar pada index  LQ45 periode tahun 2009-2010 ? 

2. Bagaimana tingkat profitabilitas pada perusahaan high profile yang 

 terdaftar pada index LQ45 periode tahun 2009-2010 ? 

3. Apakah ada pengaruh antara kepatuhan ISO 26000 terhadap tingkat 

 profitabilitas pada perusahaan high profile yang terdaftar pada index 

 LQ45 periode tahun 2009-2010 ? 

 



C. Batasan Masalah 

ISO 26000 adalah suatu panduan atau standar yang akan membantu 

perusahaan dapat melaporkan pertanggung jawaban sosial yang telah 

dilakukan. Dengan pengungkapan pertanggung jawaban sosial yang tinggi, 

maka ada anggapan tingkat profitabilitas akan naik. Maka dalam penelitian 

ini dibatasi pada variabel profitabilitas sebagai variabel dependen. 

Profitabilitas dapat diukur dengan beberapa alat ukur, namun berkaitan 

dengan rumusan masalah diatas maka profitabilitas dalam penelitian ini hanya 

diukur dengan ROA (Return On Asset). Dalam penelitian ini untuk melihat 

pengaruh tingkat kepatuhan maka peneliti memutuskan untuk menggunakan 

periode selama dua tahun.  

D. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui adanya dan seberapa jauh tingkat kepatuhan ISO 26000 

 yang telah diterapkan pada perusahaan high profile yang terdaftar 

 pada index LQ45 periode tahun 2009-2010. 

2. Mengetahui tingkat profitabilitas pada perusahaan high profile yang 

 terdaftar pada index LQ45 periode tahun 2009-2010. 

3. Menemukan ada tidaknya pengaruh tingkat kepatuhan ISO 26000 

 terhadap tingkat profitabilitas pada perusahaan high profile yang 

 terdaftar pada index LQ45 periode tahun 2009-2010. 

 

 

 

 

 



E. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi tentang tingkat     

kepatuhan ISO 26000 pada perusahaan high profile yang terdaftar pada 

index LQ 45 periode 2009-2010. 

2. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi tentang tingkat 

profitabilitas pada perusahaan high profile yang terdaftar pada index 

LQ 45 periode 2009-2010. 

3. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi tentang ada atau 

tidaknya pengaruh anatara kepatuhan ISO 26000 terhadap tingkat 

profitabilitas pada perusahaan high profile yang terdaftar pada index 

LQ 45 periode 2009-2010. 

 


