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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia permasalahan lingkungan merupakan faktor penting yang harus 

dipikirkan, mengingat dampak dari buruknya pengelolaan lingkungan yang 

semakin nyata. Perusahaan dengan tingkat resiko lingkungan yang tinggi di 

Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan. Jenis 

perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bergelut secara langsung dengan 

lingkungan, dimana bahan baku yang digunakan untuk proses produksi diambil 

langsung dari alam. 

Dalam pengambilan keputusan, manajemen tidak hanya mengandalkan 

kinerja keuangan perusahaan namun juga dibutuhkan adanya informasi sosial. 

Eipstein dan Freedman (1994) dalam Ajilaksana (2011) , menemukan bahwa 

investor individual tertarik terhadap informasi sosial yang dilaporkan dalam 

laporan tahunan. Untuk itu dibutuhkan suatu sarana yang dapat memberikan 

informasi mengenai aspek sosial, lingkungan dan keuangan secara sekaligus. 

Sarana tersebut dikenal dengan nama laporan keberlanjutan atau sustainability 

reporting. 

Corporate Social Responsibility dapat digunakan sebagai alat marketing baru 

bagi perusahaan bila dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan melaksanakan 

CSR maka perusahaan akan mengeluarkan biaya. Dimana biaya yang dikeluarkan 

akan menjadi beban yang mengurangi pendapatan sehingga tingkat profit 

perusahaan menjadi turun. Akan tetapi dengan melaksanakan CSR, image 
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perusahaan akan baik dimata konsumen sehingga loyalitas konsumen semakin 

tinggi. dengan meningkatnya loyalitas konsumen, maka penjualan perusahaan 

akan semakin membaik, dan pada akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas 

perusahaan. 

Setiap perusahaan selalu melakukan kegiatan terencana untuk mencapai suatu 

tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam memenuhi suatu tujuan 

tersebut perusahaan akan berusaha dalam mewujudkannya dengan melakukan 

berbagai macam proses dan usaha baik hal material maupun fisik. Suatu 

perusahaan pasti memiliki tujuan untuk memperoleh laba semaksimal mungkin, 

bukan hanya itu saja perusahaan juga memiliki tujuan untuk mengembangkan 

posisi perusahaan di kalangan dunia bisnis sehingga perusahaan bisa bersaing 

dengan perusahaan lainnya. 

Namun selama ini perusahaan dianggap sebagai bagian yang paling 

bertanggung jawab terhadap rusaknya lingkungan, karena eksploitasi sumber daya 

alam yang mereka lakukan hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

Perusahaan selama ini melibatkan dan memberdayakan masyarakat hanya untuk 

mendapatkan simpati dari masyarakat. Program yang di lakukan perusahaan 

hanya sebatas pemberian sumbangan, santunan dan sembako. Dampak negatif dari 

perusahaan besar maupun perusahaan kecil menjadi isu yang sangat penting saat 

ini. Dampak negatif yang timbul akibat kerusakan lingkungan ini dapat 

mempengaruhi reputasi perusahaan dan menyebabkan penurunan nilai bagi 

perusahaan dan akhirnya bisa mengancam kelangsungan perusahaan tersebut. 
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Perusahaan yang menjalankan aktivitas CSR akan memperhatikan dampak 

operasional perusahaan terhadap kondisi sosial dan lingkungan serta berupaya 

agar dampaknya positif. Sehingga dengan adanya konsep CSR diharapkan 

kerusakan lingkungan yang terjadi di dunia, mulai dari pengundulan hutan, polusi 

udara dan air, hingga perubahan iklim dapat dikurangi. Misalnya perusahaan 

pertambangan, yang mana perusahaan ini tidak hanya memberikan pengaruh 

terhadap aspek ekonomi saja tetapi juga pada aspek lingkungan dan sosial. 

Dengan demikian sektor pertambangan perlu mendapatkan perhatian khusus 

dalam operasinya. Selain itu dikarenakan sektor pertambangan mempunyai tingkat 

kerusakan yang tinggi terhadap lingkungan dan perusahaan pertambangan 

menjadi sorotan dari masyarakat atas kegiatan 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 masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 

Seperti yang kita tahu, ada beberapa perusahaan asing maupun lokal yang 

menyebabkan pencemaran lingkungan dan sempat menjadi Headline di berita 

nasional seperti PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, Newmont 

Minahasa Raya di Buyat, Sulawesi, dan PT. Freeport di Irian Jaya. Kejadian-

kejadian ini telah membuka mata Indonesia tentang pentingnya CSR. Di 

Indonesia sebagai negara yang terdiri dari perpaduan berbagai kebudayaan dan 

lingkungan, pemerintah menyadari pentingnya untuk menjaga lingkungan tersebut 

khususnya perusahaan yang kegiatannya berkaitan erat dengan lingkungan 

Ajilaksana (2011). 
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CSR adalah sebuah pemikiran para akademisi dan pemimpin bisnis 

terkemuka yang percaya bahwa perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab 

terhadap para pemilik modal (shareholder) saja, melainkan kepada seluruh 

pemangku kepentingan (stakeholder). Karena tanggung jawab perusahaan tersebut 

yang luas maka, bukan hanya jumlah keuntungan untuk pemilik modal saja yang 

menjadi perhatian perusahaan, melainkan keseluruhan dampak ekonomi, sosial, 

dan lingkungan dari operasi perusahaan (www. csrindonesia.com). 

Karena adanya isu-isu tanggung jawab sosial sehingga perusahaan harus 

melaksanakan praktik Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan 

topik perbincangan di dunia usaha. Peran CSR sangat penting bagi perusahaan, 

dimana peran tersebut dapat mengubah reputasi perusahaan yang ramah 

lingkungan serta praktik tersebut tidak hanya berorientasi pada keuntungan 

finansial melainkan bertanggungjawab terhadap dampak yang timbul akibat 

kegiatan operasional perusahaan. Dengan melakukan praktik CSR akan banyak 

investor yang tertarik untuk berinvestasi di perusahaan, karena adanya pandangan 

dari berbagai pihak terhadap perusahaan yang mengutamakan kelestarian terhadap 

lingkungan. 

Program CSR yang dilakukan pada bidang sosial kemasyarakatan diharapkan 

dapat memberikan kontribusi kepada seluruh pihak baik para pemegang saham 

(shareholders) maupun bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya 

seperti pegawai, pelanggan, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan dalam 

meningkatkan kondisi sosial ekonomi menjadi lebih sejahtera. Maka perusahaan 
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harus melaksanakan praktik CSR guna untuk mendukung pembangunan 

berkelanjutan. 

Secara teoriitis CSR merupakan inti dari etika bisnis, dimana suatu 

perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomis dan legal kepada 

pemegang saham (shareholder), tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban 

terhadap pihak lain yang berkepentingan (stakeholder). Semua itu tidak lepas dari 

kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, dan bertahan 

serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Jadi kegiatan 

CSR lebih menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak 

lain secara lebih luas (stakeholder) daripada hanya sekedar kepentingan 

perusahaan itu sendiri. CSR itu sendiri merujuk pada semua hubungan yang 

terjadi antara perusahaan dengan pelanggan (customer), karyawan (employers), 

komunitas masyarakat, investor, pemerintah, dan pemasok (supplier) serta 

kompetitornya sendiri (Azheri, 2012:6). 

Kepedulian perusahaan terlihat dari komitmen perusahaan untuk 

mempertanggungjawabkan segala dampak dari aktivitas usahanya dalam dimensi 

ekonomi, sosial, dan lingkungan (triple bottom-line performance (3BL)). Bagi 

perusahaan yang konsisten menerapkan CSR dalam aktivitasnya, dalam jangka 

panjang akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk kepercayaan dari 

stakeholder-nya (corporate image) terhadap perusahaan yang bersangkutan. 

Sehingga kondisi ini telah menjadi perhatian yang serius dari kalangan dunia 

usaha baik domestik maupun internasional. Fakta menunjukkan adanya korelasi 

positif antara perusahaan yang menerapkan CSR dalam aktivitas usahanya dengan 

 



6 
 

apresiasi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai 

“cost” semata-mata, melainkan sebagai investasi jangka panjang bagi perusahaan 

yang bersangkutan (Azheri, 2012:6). 

Kesadaran tentang pentingnya mempraktikan CSR ini menjadi trend global 

seiring semakin maraknya kepedulian mengutamakan stakeholder. Pemerintah 

Indonesia memberikan respon terhadap pelaksanaan CSR dengan menganjurkan 

praktik tanggung jawab sosial (corporate responsibility) sebagaimana dimuat 

dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas yang 

diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Penelitian sejenis mengenai pengaruh CSR terhadap kinerja perusahaan telah 

banyak dilakukan tetapi menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian 

Kadek et al  (2014) menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap ROE, 

sedangkan CSR berpengaruh pisitif terhadap ROA dan ROS. Marissa et al. (2013) 

menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang 

diproksikan dengan return on asset, return on equity dan earning per share. 

Mustafa (2014) menyatakan bahwa CSR mempunyai pengaruh signifikan secara 

parsial terhadap Return On Assets, Return On Equity, Operating Profit Margin,  

Net Profit Margin. Sedangkan menurut Almar et al. (2012) menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengungkapan CSR dengan 

profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA dan NPM. 

Ketidak konsistenan hasil penelitian-penelitian tersebut mendorong peneliti 

untuk menguji kembali PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE 

SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi 
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Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-

2014). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:  

1. Apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh 

terhadap ROA? 

2. Apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh 

terhadap ROE? 

3. Apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh 

terhadap NPM? 

C. Tujuan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini, sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengungkapan Corporate 

Social Responsibility terhadap ROA? 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengungkapan Corporate 

Social Responsibility terhadap ROE? 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengungkapan Corporate 

Social Responsibility terhadap NPM? 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Investor, Sebagai pertimbangan dalam sebuah pengambilan 

keputusan investasi, guna menentukan perusahaan yang dapat 
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memberikan pengembalian investasi, tanpa melupakan tanggung jawab 

sosialnya. 

2. Bagi Pemerintah, sebagai acuan untuk membuat regulasi atau peraturan

perundang-undangan dalam pengawasan perusahaan dalam penerapan

aktivitas pertanggungjawaban sosial. Agar dampak dari operasi

Perusahaan terhadap lingkungan sekitar dapat berkurang.

3. Bagi Akademisi, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

pengetahuan bagi kemajuan akademisi dimasa yang akan datang, serta

dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang akuntansi

pertangungjawaban sosial.


