
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut The World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) dalam Anwar (2010) Corporate Social Responsibility atau tanggung 

jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan 

kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama 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. Konsep 

Corporate Social Responsibility melibatkan tanggung jawab kemitraan antara 

pemerintah, lembaga sumberdaya masyarakat, serta komunitas setempat (lokal). 

Kemitraan ini tidaklah bersifat pasif dan statis. Kemitraan ini merupakan 

tanggung jawab bersama secara sosial antara stakeholders. 

Konteks Corporate Social Responsibility merupakan suatu etika bisnis di 

dalam menghadapi ketatnya persaingan untuk menuju perdagangan bebas. Pada 

dasarnya tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkam kemakmuran 

pemegang saham, berusaha untuk mencapai laba yang sebesar-besarnya. Dalam 

hal ini Corporate Social Responsibility mempunyai tujuan sosial untuk 

mempunyai suatu kepekaan sosial atas segala dampak yang muncul dari kegiatan 

atau segala keputusan yang telah dijalankan oleh perusahaan. Corporate Social 

Responsibility merupakan jawaban bagi stakeholders atas tanggung sosial 

perusahaan. 
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Tanggung jawab sosial (social responsibility) mengandung dimensi yang 

sangat luas dan kompleks. Di samping itu,tanggung jawab sosial juga 

mengandung interprestasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan 

kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders). Untuk itu, dalam 

memudahkan pemahaman dan penyederhanaan, banyak para ahli mencoba 

menggaris bawahi prinsip dasar yang terkandung dalam tanggung jawab sosial 

(social responsibility). Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah: 1) sustainability, 

berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas tetap 

memperhitungkan keberlanjutan di masa depan;  2) accountability, upaya 

perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan; 3) 

tranparency, bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut 

dampak terhadap pihak eksternal (Hadi,2011). 

Ada beberapa alasan mengapa sebuah perusahaan memutuskan untuk 

menerapkan Corporate Social Responsibility sebagai bagian dari aktifitas 

bisnisnya, yakni: (1). Moralitas: Perusahaan harus bertanggung jawab kepada 

banyak pihak yang berkepentingan terutama terkait dengan nilai-nilai moral dan 

keagamaan yang dianggap baik oleh masyarakat. Hal tersebut bersifat tanpa 

mengharapkan balas jasa, (2). Pemurnian Kepentingan Sendiri: Perusahaan harus 

bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang berkepentingan karena 

pertimbangan kompensasi. Perusahaan berharap akan dihargai karena tindakan 

tanggung jawab mereka baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, (3) 

Teori Investasi: Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap stakeholders 

karena tindakan yang dilakukan akan  mencerminkan kinerja keuangan 
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perusahaan, (4) Mempertahankan otonomi: Perusahaan harus bertanggung jawab 

terhadap stakeholders untuk menghindari campur tangan kelompok-kelompok 

yang ada didalam lingkungan kerja dalam pengambilan keputusan manajemen 

(Linanda, 2011). 

Praktek Corporate Social Responsibility memiliki hubungan yang sangat 

erat dengan keuangan perusahaan. Dengan adanya pengungkapan Corporate 

Social Responsibility dalam laporan tahunan suatu perusahaan diharapkan 

memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Nilai tambah yang diharapkan bukan 

hanya perusahaan tersebut mempunyai kepekaan sosial terhadap lingkungan 

sekitar. Tetapi harus adanya peningkatan terhadap kinerja keuangan. Dengan 

adanya peningkatan kinerja keuangan, diharapkan mendapatkan respon positif 

dari para investor. 

Hasil dari penelitian Sancahya (2010)  menyimpulkan bahwa biaya 

kemitraan berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA), biaya 

kesejahteraan karyawan berpengaruh signifikan terhadap ROA, dan variabel biaya 

bina lingkungan berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA. Dan penelitian  

Anwar (2010) menyimpulkan bahwa Kinerja keuangan Perusahaan yang di ukur 

dengan ROA, ROE dan EVA berpengaruh positif pada pengungkapan Corporate 

Social Responsibility pada laporan keuangan perusahaan, Return On Asset (ROA), 

Return On Equity (ROE) dan Economic Value Added (EVA) dan$ CSR 

berpengaruh positif terhadap harga saham. Serta penelitian dari Linanda (2011) 

yang menyimpulkan bahwa kesadaran perusahaan dalam penerapan ISO 26000 

pada annual report mereka secara umum tingkat pengungkapan item-item 
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tersebut tinggi atau dengan kata lain perusahaan telah banyak mengungkapkan 

laporan pertanggungjawaban sosial mereka sesuai dengan kriteria ISO 26000, dari 

segi indeks pengungkapan dengan angka pengungkapan rata-rata di atas 50% 

sudah dapat dilihat bahwa perusahaan di Indonesia khususnya yang memiliki tipe 

high profile telah menerapkan ISO 26000 dengan pengungkapan yang tinggi, 

yang dapat diartikan perusahaan high profile yang ada di Indonesia dikatakan 

patuh dalam penerapan ISO 26000. 

Kinerja Keuangan perusahaan merupakan hasil dari banyak keputusan 

individual yang dibuat secara terus-menerus oleh menejemen. Oleh karena itu 

untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, perlu dilibatkan analisa dampak 

keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan dan mempertimbangkannya 

dengan menggunakan ukuran komparatif. Dalam hal ini Corporate Social 

Responsibility yang dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan diharapkan 

mampu memberikan nilai tambah terhadap perusahaan untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan. Karena dengan adanya Corporate Social Responsibility akan 

memberikan dampak positif pada perusahaan sehingga bukan hanya kinerja 

keuangan saja yang meningkat, diharapkan muncul kepekaaan sosial terhadap 

para stakeholders yang menitikberatkan pada pembangunan yang berkelanjutan. 

Kinerja keuangan dapat diukur dari berbagai aspek yaitu profitabilitas, 

aktivitas, liquiditas, leverage dan nilai saham pada pasar modal. Dalam penelitian 

ini kinerja keuangan diukur dengan tingkat profitabilitas. Profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, semakin tinggi profitabilitas 

perusahaan merupakan prospek bagi perusahaaan sehingga akan mendapatkan 

respon positif dari investor. 
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Dengan mengukur kinerja keuangan, maka dapat diketahui kondisi 

keuangan secara keseluruhan dari segi profitabilitas, aktivitas, leverage, likuiditas 

dan nilai saham di pasar modal. Di mana pengukuran kinerja keuangan 

diharapkan mampu memberikan gambaran untuk melihat prospek perusahaan di 

masa depan serta dapat dijadikan dasar oleh investor untuk mengambil keputusan. 

Dalam pengungkapan Corporate Social Responsibility diharapkan dapat 

memperbaiki image perusahaan. Perbaikan image ini akan memberikan dampak 

positif bagi perusahaan, hal ini dikarenakan kepercayaan masyarakat terhadap 

perusahaan mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan kepercayaan 

tersebut diharapkan pula berdampak pada meningkatnya profitabilitas perusahaan. 

Pada dasarnya profitabilitas meningkat bukan hanya karena meningkatnya kinerja 

keuangan, tetapi karena meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas 

sosial  yang dilakukan perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya peneliti ingin melakukan pengkajian 

secara menyeluruh mengenai pengaruh - pengaruh pengungkapan Corporate 

Social Responsibility terhadap kinerja keuangan dalam laporan tahunan 

perusahaan. Karena peneliti melihat peran Corporate Social Responsibility 

terhadap kinerja keuangan perusahaan sangatlah berdampak kepada tanggung 

jawab sosial baik kepada masyarakat maupun stakeholders. Dalam hal ini peneliti 

ingin menguji kembali dengan objek yang berbeda untuk membuktikan apakah 

hasil penelitian ini memiliki tingkat pengaruh yang sama antara Corporate Social 

Responsibility dengan kinerja keuangan (profitabilitas) dari penelitian 

terdahulunya. 
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Alasan peneliti memilih objek penelitian Indeks LQ 45 adalah karena 

perusahaan yang tercatat dalam Indeks LQ 45 merupakan perusahaan go public 

yang memiliki karakteristik khusus dan performa yang baik di mata para 

stakeholders dan di Corporate Social Responsibility sebagai wujud pertanggung 

jawabannya. Selain itu peneliti juga ingin meneliti apakah pengungkapan 

Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh perusahaan LQ 45 tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility pada 

perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ 45? 

2. Bagaimanakah kinerja keuangan (profitabilitas/ROA) pada perusahaan yang 

termasuk dalam indeks LQ 45? 

3. Bagaimanakah pengaruh antara tingkat pengungkapan Corporate Social 

Responsibility terhadap kinerja keuangan (Corporate Social Responsibility) 

pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45? 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam pengungkapan Corporate Social Responsibility ini, peneliti 

membatasi penelitiannya dengan data perusahaan yang tergolong dalam indeks 

LQ 45 pada tahun 2009 sampai tahun 2010. 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menilai tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility pada 

perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ 45. 

2. Untuk mengukur kinerja keuangan (profitabilitas/ROA) pada perusahaan yang 

termasuk dalam indeks LQ 45. 

3. Untuk mengkaji apakah ada pengaruh antara tingkat pengungkapan Corporate 

Social Responsibility terhadap kinerja keuangan (profitabilitas/ROA) 

perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45? 

 

E. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Perusahaan dapat lebih memperhatikan kinerja dan pengungkapan tanggung 

jawab sosial mereka sehingga perusahaan mendapat penilaian lebih dari 

masyarakat.  

2. Dijadikan sebagai rujukan penelitian selanjutnya yang membahas tentang 

Corporate Social Responsibility. 

 

 

 

 

 

 


