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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha dewasa ini tidak bisa dipisahkan dengan 

lingkungan eksternalnya, sehingga hal ini menjadi pusat perhatian bagi kalangan 

akademisi, praktisi dan regulator serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) sejak 

beberapa dasawarsa terakhir. Kondisi ini juga dipicu oleh perkembangan 

dinamika sosial terutama berkaitan dengan globalisasi, pasar bebas (free market), 

kerja sama ekonomi kawasan, berkurangnya peran pemerintah, dan semakin 

dominannya peran swasta dalam pembangunan ekonomi. Lebih penting lagi dari 

dinamika sosial tersebut adalah semakin meningkatnya kesadaran dan tuntutan 

masyarakat tentang hak asasi manusia (HAM), keadilan, kesetaraan sosial, 

lingkungan hidup dan pemberdayaan (empowering) masyarakat serta informasi 

dan transparansi (well informed) atas aktivitas suatu perusahaan. Semua dinamika 

sosial itu tidak terlepas dari berbagai dampak negatif dari beroperasinya suatu 

perusahaan (Wahyudi dan Azheri, 2008). 

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang atau terkait dengan bidang 

sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

(Utama, 2007). Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan: (1) 

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan 

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan 
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Lingkungan (TJSL). (2) TJSL merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan 

dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan 

dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak 

melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan (www.hukumonline.com). Dengan adanya ini, perusahaan 

khususnya perseroaan terbatas yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan 

sumber daya alam harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada 

masyarakat. 

Menurut The World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD), Corporate Sosial Responsibility didefinisikan sebagai komitmen 

bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, 

melalui kerjasama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga 

mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun 

untuk pembangunan. 

Beberapa tahun terakhir banyak perusahaan semakin menyadari 

pentingnya menerapkan program corporate social responsibility (CSR) sebagai 

bagian dari strategi bisnisnya. Survey global yang dilakukan oleh the economist 

intelligence unit menunjukkan bahwa 85% eksekutif senior dan investor dari 

berbagai organisasi menjadikan CSR sebagai pertimbangan utama dalam 

pengambilan keputusan (Warta Ekonomi, 2006 dalam Sayekti dan Ludovicus, 

2007). Penelitian Basamalah dan Jermias (2005) menunjukkan bahwa salah satu 

alasan manajemen melakukan pelaporan sosial adalah untuk alasan strategis. 
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Meskipun belum bersifat mandatory, tetapi dapat dikatakan bahwa hampir 

semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sudah mengungkapkan 

informasi mengenai CSR dalam laporan tahunannya (Sayekti, 2007). Dari 

perspektif ekonomi, perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika 

informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan (Verecchia, 1983 dalam 

Sayekti dan Ludovicus, 2007). Perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan 

memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang melalui penerapan 

CSR (Kiroyan, 2006 dalam Sayekti dan Ludovicus, 2007). 

Jika sebuah perusahaan ingin mengembangkan CSR maka harus memiliki 

corporate social responsivenes, yaitu bagaimana perusahaan dapat sensitif 

terhadap masalah sosial yang terjadi dan kemudian dapat tanggap terhadap 

masalah-masalah sosial yang muncul. Corporate social responsiveness berkaitan 

dengan masalah bagaimana setiap perusahaan merespon masalah sosialnya dan 

kemampuan perusahaan menentukan masalah sosial mana yang harus direspon. 

Tentu saja tidak semua masalah sosial yang timbul dapat direspon karena masalah 

sosial bersifat sangat kompleks dan luas (Hadi 2011: 128). Maka dari itu 

perusahaan perlu memfokuskan pada arah mana aktivitas CSR yang akan 

dilakukan oleh perusahaan agar tepat sasaran dan akhirnya dapat mencapai tujuan 

yang diinginkan secara efisien dalam penggunaan sumber dayanya. Keberhasilan 

CSR sendiri dapat diukur melalui indikator yang disebut dengan corporate social 

performance. Corporate social performance merupakan hal yang cukup penting 

bagi citra (reputation) perusahaan, terutama untuk jangka panjang perusahaan 

yang dapat memberi kontribusi cukup berarti dalam pengembangan berkelanjutan 
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bagi perusahaan. Dengan demikian corporte social performance dapat menjadi 

salah satu ukuran bagi citra atau reputasi perusahaan. 

Jika perusahaan melaksanakan CSR, maka perusahaan tersebut 

mempunyai motif untuk meningkatkan keuntungan. Motif yang kedua, 

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 

apakah bersifat strategis atau etis. Perusahaan untuk melaksanakan tanggung 

jawab sosialnya harus mengeluarkan biaya tambahan yang tidak sedikit 

jumlahnya, namun pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan 

suatu keharusan baik dari segi tuntutan bisnis maupun etis, yang relevansinya 

semakin dirasakan dalam operasi bisnis modern (Sueb, 2001 dalam Nistantya, 

2010). 

 Di Indonesia sendiri terdapat beberapa penelitian menginvestigasi 

penerapan CSR di berbagai perusahaan di Indonesia antara lain penelitian yang 

dilakukan oleh Sayekti (2006) yang meneliti tentang pengaruh pengungkapan 

CSR dengan ERC (Earning Response Coefficient) yang menggunakan sampel 108 

annual report tahun 2005 dari perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Temuannya mengindikasi terdapat hubungan negatif antara pengungkapan 

CSR dalam Annual Report dengan ERC. Disamping itu, dinyatakan bahwa 

investor mempertimbangkan pengungkapan CSR dalam Annual Report dalam 
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proses pengambilan keputusan investasi mereka. 

Nistantya (2010) meneliti tentang pengaruh implementasi Corporate 

Social Responsibility terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur dengan 

return on assets (ROA). Obyek penelitian ini adalah perusahaan perbankan di 

Indonesia yang telah listing di BEI pada tahun 2007 sampai dengan 2009. 

Variabel independen yang digunakan adalah biaya bina lingkungan, biaya 

kemitraan dan biaya kesejahteraan karyawan, untuk variabel dependennya 

menggunakan profitabilitas (ROA). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

biaya kemitraan dan biaya kesejahteraan karyawan berpengaruh signifikan 

terhadap ROA, sedangkan biaya bina lingkungan tidak berpengaruh terhadap 

ROA. 

Penelitian ini menggunakan sektor pemanufakturan karena perusahaan 

pemanufakturan banyak menimbulkan efek lingkungan dalam proses produksinya 

seperti pencemaran limbah sehingga perusahaan perlu menerapkan CSR sebagai 

timbal balik kepada lingkungan disekitarnya. Berdasarkan uraian diatas, maka 

penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI tahun 2009 sampai dengan 

tahun 2010).” 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi pokok 

permasalahan penelitian yaitu: “Apakah pengungkapan corporate social 

responsibility berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur 

yang listing di BEI?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh 

pengungkapan corporate social responsibility terhadap profitabilitas pada 

perusahaan manufaktur.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

tentang pentingnya pertanggungjawaban sosial perusahaan dan sebagai 

pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan 

kepeduliannya pada lingkungan sosial. Selain itu, penelitian ini juga akan 

memberikan wacana baru dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu 

diperhitungkan dalam investasi yang tidak terpaku pada ukuran-ukuran moneter, 

sehingga investor dapat lebih mengetahui karakter perusahaan. Selanjutnya, 

penelitian ini diharapkan akan memberikan stimulus secara proaktif sebagai 

pengontrol atas perilaku-perilaku perusahaan dan semakin meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh. 

 


