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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social 

responsibility (CSR), muncul sebagai akibat adanya kenyataan bahwa pada 

dasarnya karakter alami dari setiap perusahaan adalah mencari keuntungan 

semaksimal mungkin dan cenderung mengabaikan kesejahteraan karyawan, 

masyarakat dan lingkungan alam. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan 

kepekaan dari stakeholder perusahaan maka konsep tanggung jawab sosial 

muncul dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kelangsungan hidup 

perusahaan di masa yang akan datang. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat 

didefinisikan secara sederhana sebagai suatu konsep yang mewajibkan perusahan 

untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para stakeholder dalam 

kegiatan operasinya mencari keuntungan. Stakeholder yang dimaksud diantaranya 

adalah para shareholder, karyawan (buruh), customer, komunitas lokal, 

pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lain sebagainya. 

Perusahaan membutuhkan sumberdaya yang ada di masyarakat berupa 

faktor-faktor produksi yang digunakan perusahaan dalam proses produksinya. 

Perusahaan juga memberikan dampak sosial atas kegiatan operasinya, baik yang 

positif maupun yang negatif. Keterkaitan operasi perusahaan dengan lingkungan 

sosialnya menuntut dipenuhinya pertanggungjawaban sosial perusahaan 

(corporate social responsibility). 
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Perusahaan kini tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak 

pada single bottom line, yaitu kondisi keuangannya (financial) saja. Tetapi 

tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines (keuangan, 

sosial dan aspek lingkungan). Karena kondisi keuangan saja tidak cukup 

menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable) (Nurlela 

dan Islahuddin, 2008). Semakin baik kinerja yang dilakukan perusahaan dalam 

memperbaiki lingkungannya (kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial), maka nilai 

perusahaan semakin meningkat sebagai akibat adanya peningkatan dari para 

investor yang menanamkan sahamnya pada perusahaan. Hal tersebut dikarenakan 

para investor lebih tertarik untuk menginvestasikan modalnya pada korporasi yang 

ramah lingkungan. 

Pelaksanaan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan  

menumbuhkan rasa keberterimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan.  

Kondisi seperti ini yang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan ekonomi 

bisnis kepada perusahaan yang bersangkutan. Keuntungan ekonomi bisnis  

perusahaan ditandai dengan meningkatnya nilai perusahaan (firm value) (Suranta, 

2008). Semakin banyaknya bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan 

perusahaan terhadap lingkungannya, maka image perusahaan menurut pandangan 

masyarakat menjadi meningkat atau citra perusahaan menjadi baik. Investor lebih 

berminat pada perusahaan yang memiliki citra yang baik di masyarakat karena 

semakin baik citra perusahaan, maka loyalitas konsumen semakin tinggi. Seiring 

meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu lama maka penjualan perusahaan 

akan membaik dan pada akhirnya diharapkan tingkat profitabilitas perusahaan 
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juga meningkat (Satyo, 2005 dalam Sutopoyudo, 2009).                                   

 Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka 

pengungkapan informasi sosial yang dilakukan perusahaan juga semakin besar, 

dan investor cenderung lebih tertarik dengan perusahaan yang mengungkapkan 

CSR lebih tinggi sebagai tempat menanamkan modalnya karena semakin tinggi 

kualitas CSR maka kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin. Secara teoritis 

semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dicapai perusahaan maka semakin kuat 

pula hubungan pengungkapan sosial dengan nilai perusahaan. 

Penelitian ini dikhususkan pada perusahaan pemanufakturan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 sampai tahun 2010. Perusahaan 

pemanufakturan cukup menarik untuk dijadikan objek penelitian. Perusahaan 

pemanufakturan tidak hanya memberikan aspek ekonomi saja tetapi juga pada 

aspek lingkungan dan sosial. Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel 

Moderasi”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan ? 

2. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada saat growth profit ? 
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C. Batasan Masalah 

 Penelitian ini hanya menggunakan Perusahaan pemanufakturan yang 

memenuhi kriteria penelitian dan jumlah perusahaan yang menjadi sampel hanya 

perusahaan pemanufakturan yang memenuhi kriteria. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bentuk empiris mengenai : 

a. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan. 

b. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan pada saat 

growth profit ? 

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 sustainibility reporting dan sebagai pertimbangan dalam 

pembuatan kebijaksanaan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya  

pada lingkungan sosial. 

b. Bagi investor, akan memberikan wacan 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 perusahaan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. 


