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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Isu tentang CSR muncul karena adanya berbagai tekanan dari pihak luar, 

seperti adanya usaha penelitian yang intensif dari berbagai Lembaga Swadaya 

Masyarakat tentang peran perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Isu-isu tentang 

kerusakan lingkungan, hak-hak kaum buruh yang terabaikan oleh perusahaan, 

skandal keuangan atau masalah-masalah sosial yang timbul sebagai akibat dari 

aktivitas operasional perusahaan menggugah aktivis dari Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) untuk melakukan penelitian dan menuntut perusahaan 

memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Corporate 

Social Responsibility merupakan pertanggungjawaban sosial yang diwajibkan 

bagi perusahaan sesuai pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas. Peraturan tersebut menimbulkan menimbulkan kontroversi 

antara pemerintah dan kalangan dunia usaha. Kalangan dunia usaha tidak bisa 

menerima peraturan tersebut karena pemerintah mewajibkan setiap perusahaan 

untuk menyisihkan pendapatannya untuk membiayai tanggungjawab dan sosial. 

Bagi kalangan dunia usaha, penyisihan dana dianggap akan memperlambat proses 

perkembanagan perusahaan karena pembayaran yang wajib dilakukan perusahaan 

menjadi tidak hanya pajak saja akan tetapi ditambah dengan penyisihan dana 

untuk tanggungjawab sosial dan lingkungan. 
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Sedangkan penerapan CSR baru dimulai tahun 2000, walaupun kegiatan 

dengan esensi dasar yang sama dimulai sejak tahun 1970-an. Jalal (2008) 

menyatakan bahwa dekade 1970-an ditandai dengan munculnya konsep 

enlightened self interest, yang berupaya menyediakan rekonsiliasi antara tujuan 

sosial dan ekonomi perusahaan. 

Menurut Hendrik (2003:1) Corporate Social Responsibility (SCR) 

merupakan komitmen perusahaan dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan 

dengan memperhatikan keseimbangan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. Seiring dengan perkembanagan dunia usaha maka banyak perusahaan 

yang mulai memperhatikan masalah CSR dan mengimplememtasikan berbagai 

bentuk dari tanggung jawab sosianya. Dalam hal ini CSR mempunyai 3 konsep 

yaitu: profit, planet, dan people. Yang dapat diartikan bahwa dalam usahanya 

mencapai laba (profit) peusahaan harus dapat memberikan kontribusi yang positif 

terhadap masyarakat (people) dan ikut serta dalam menjaga lingkungan. 

Menurut World Business Council for Suntainable Development (WBCSD) 

CSR adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan tersebut, berikut komunitas 

setempat dan masyarakat secara keseluruhan dalam meningkatkan kualitas 

hidup.Konsep CSR pada umumnya menyatakan bahwa tanggung jawab 

perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi 

juga terhadap para stakeholder yang terkait dan atau terkena dampak dari 

keberadaan perusahaan. Perusahaan yang menjalankan aktivitas CSR akan 

memperhatikan dampaknya positif. Sehingga dengan adanya konsep CSR 
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diharapkan kerusakan lingkungan yang terjadi di dunia, mulai dari penggundulan 

hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim dapat dikurangi (Fahrizqi: 

2010). Dampak kerusakan lingkungan yang terjadi tersebut memberikan informasi 

kepada masyarakat bahwa sumber daya alam yang ada kini semakin terbatas 

akibat dieksploitasi oleh perusahaan dalam memperoleh bahan baku guna 

kegiatan produksinya. Untuk itu setiap perusahaan diharuskan untuk 

mengeksploitasi sumber daya tersebut. 

Surastini (2007). Hasil penelitian adalah praktek pengungkapan tanggung 

jawab sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia belum 

bisa dikatakan baik atau masih rendah. Secara simultan variabel zise perusahaan, 

profitabilitas, ukuran dewa kominsaris dan profil berpengaruh seara signifikan 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur. 

Sedangkan penelitian nistantya (2010) bahwa Corporate Social Responsibility 

berpengaruh terhadap profitabilitas. Untuk penelitian yang akan datang dapat 

menambah variabel independen atau menambah proksi profitabilitas. Devina 

(2004) Penguji secara simultan menemukan adanya pengaruh signifikan antara 

karakteristik perusahaan dengan size perusahaan, tipe industry, profitabilitas dan 

basis perusahaan terhadap pengungkapan sosial perusahaan. 

Perkembangan industri saat ini dinilai dalam operasinya memberikan 

dampak positif hingga berdampak negatife yang dapat menimbulkan kerusakan 

terhadap lingkungan. Misalnya saja industrinya pertambangan, yang mana industri 

ini tidak hanya memberikan pengaruh terhadap aspek ekonomi saja tetapi juga 

pada aspek lingkungan dan sosial. Seperti diketahui bahwa industri pertambangan 
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saat ini sedang berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan datangnya minat para 

investor untuk menanamkan modalnya di sektor pertambangan. Dengan demikian 

sektor pertambangan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam operasinya. 

Selain itu dikarenakan sektor pertambangan mempunyai tingkat sensitifitas yang 

tinggi terhadap lingkungan dan perusahaan seperti ini akan menjadi sorotan dari 

masyarakat atas operasinya yang dapat memberikan dampak buruk yang 

berhubungan langsung dengan masyarakat. Seharusnya perusahaan tidak hanya 

mengedepankan profit saja tetapi juga pada keberlangsungan industri tersebut 

dengan mayarakat dan lingkungan sekitarnya, salah satunya dengan melaksanakan 

CSR sebagai wujud tanggung jawab atas operasinya. 

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah pengaruh corporate social responsibility terhadap profit perusahaan, 

pemilihan sampel dan edisi laporan tahunan yang diteliti secara spesifik yaitu 

perusahaan perbankan, dan dalam penelitian yang lain yang digunakan sebagai 

variabel moderating adalah ukuran perusahan. Sedangkan dalam penelitian ini 

penulis ingin meneliti sejauh mana pengungkapan tanggung jawab sosial pada 

laporan tahunan perusahan pertambangan, dengan menggunakan profitabilitas 

sebagai variabel moderating yang mempengaruhi nilai perusahaan dengan 

menggunakan standar teori Hackston and Milne (1996), karena adanya 

sustainability reporting yang melaporkan mengenai kebijakan ekonomi, 

lingkungan, dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya didalam 

kontens pembangunan berkelanjutan. Dari penelitian dapat diketahui apakah 

pengungkapan tanggung jawab sosial dengan profitabilitas sebagai variabel 
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moderating berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ketika profitabilitas 

meningkat. Berdasarkan urian tersebut, ingin melakukan penelitian dengan judul: 

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL 

MODERATING. (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia) 

 
B. Rumusan Masalah 

1.  Apakah Corporate Social Responsibility mempengaruhi nilai perusahaan? 

2.  Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan pada saat profitabilitas perusahaan meningkat? 

 
C. Tujuan dan Manfaat 

1.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

a.  Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan. 

b. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan dengan 

profitabilitas perusahaan sebagai variabel moderating. 

2. Manfaat Penelitian: 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat/kegunaan antara lain: 

a.  Bagi perusahaan, dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang 

pentingnya pertanggungjawaban sosial perusahaan yang diungkapkan di 

dalam laporan yang disebut sustainability reporting dan sebagai 

pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih 

meningkatkan kepeduliannya pada lingkungan sosial. Bagi perusahaan, 
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dapat juga memberikan gambaran mengenai pentingnya tanggung jawab 

sosial perusahaan, sehingga pemerintah dapat menindak lanjuti pengesahan 

UU PT, dengan mewajibkan semua perusahaan di Indonesia untuk 

melaksanakan tanggungjawab sosialnya. 

b.  Bagi investor, akan memberikan wacana baru dalam mempertimbangkan 

aspek-aspek yang perlu diperhitungkan dalam investasi yang tidak terpaku 

pada ukuran-ukuran moneter. 

c.  Bagi masyarakat, akan memberikan stimulus secara proaktif sebagai 

pengontrol atas perilaku perilaku perusahaan dan semakin meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh. 

d.   Bagi penelitian selanjutnya  dapat digunakan sebagai referensi bagi 

penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan 

analisis pengaruh corporate social responsibility 


