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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perusahaan merupakan organisasi yang didirikan oleh seseorang 

atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan 

produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. 

Kegiatan produksi dan distribusi dilakukan dengan menggabungkan 

berbagai faktor produksi yaitu manusia, alam, dan modal. Kegiatan 

produksi dan distribusi umumnya dilakukan untuk memperoleh laba. 

Namun ada juga kegiatan produksi yang tujuannya bukan untuk mencari 

laba seperti yayasan sosial, keagamaan, dan lain sebagainya. Hasil suatu 

produksi dapat berupa barang dan jasa. 

Menurut Mulyadi, et al (2012), perusahaan merupakan salah satu 

elemen yang memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian 

suatu negara. Selain menjalankan fungsi-fungsi produksi dan distribusi 

barang atau jasa, perusahaan juga terlibat langsung dalam proses 

pemanfaatan sumber daya yang ada di tengah-tengah masyarakat.  

Ermayanti (2009) mengatakan bahwa perusahaan sebagai salah 

satu bentuk organisasi pada umumnya memiliki tujuan tertentu yang ingin 

dicapai dalam usaha untuk memenuhi kepentingan para anggotanya. 

Keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan merupakan prestasi 

manajemen. Penilaian prestasi atau kinerja suatu  perusahaan diukur 
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karena dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan baik pihak 

internal maupun eksternal.  

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat 

dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya 

terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan yang 

ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan 

manajemen, merupakan persoalan yang kompleks karena menyangkut 

efektivitas pemanfaatan modal dan efisiensi dari kegiatan perusahaan yang 

menyangkut nilai serta keamanan dari berbagai tuntutan yang timbul 

terhadap perusahaan. 

Namun dalam konteks pembangunan saat ini, perusahaan tidak lagi 

dihadapkan pada tanggungjawab yang berpijak pada aspek keuntungan 

secara ekonomis semata, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam 

kondisi keuangan, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan 

lingkungannya. Perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk 

menciptakan profit demi kelangsungan usahanya, melainkan juga 

bertanggungjawab terhadap aspek sosial dan lingkungannya.  

Menurut Hasan (2009), perusahaan dipandang sebagai entitas 

usaha yang wajib melakukan adaptasi dalam mengatasi permasalahan atau 

tekanan sosial yang muncul dalam masyarakat, khususnya masyarakat 

yang berada dalam lingkungan sekitar perusahaan. Perusahaan dituntut 
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untuk melakukan tanggung jawab sosial atas dampak lingkungan ataupun 

dampak sosial yang berasal dari kegiatan perusahaan.  

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan aspek penting yang 

harus dilakukan perusahaan dalam operasionalnya. Hal tersebut bukan 

semata-mata memenuhi peraturan perundang-undangan sebagaimana 

untuk perusahaan tambang diatur dalam Undang-undang No 22 tahun 

2001, maupun untuk Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Undang undang 

No. 40  pasal 74 tahun 2007, melainkan secara logis terdapat hukum sebab 

akibat, dimana ketika operasional perusahaan memberikan dampak 

negatif, maka akan muncul respon negatif yang jauh lebih besar dari 

masyarakat maupun lingkungan yang dirugikan. 

Menurut Rahmatullah (2010), setidaknya terdapat tiga alasan 

penting mengapa perusahaan harus melaksanakan CSR, khususnya terkait 

dengan perusahaan ekstraktif. Pertama, perusahaan merupakan bagian dari 

masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan 

kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka 

beroperasi dalam satu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial 

berfungsi sebagai kompensasi atau upaya imbal balik atas penguasaan 

sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang 

kadang bersifat ekspansif dan eksploratif. 

Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki 

hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan 

dukungan dari masyarakat, setidaknya izin untuk melakukan operasi yang 
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sifatnya kultural. Wajar bila perusahaan juga dituntut untuk memberikan 

kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi 

hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan.  

Ketiga, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam 

atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal 

akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan 

struktural dan ekonomis yang terjadi. Jika konflik dengan masyarakat 

terjadi, maka perusahaan wajib menyelesaiakn sesuai dengan peraturan 

yang ada.  

Menurut Fajarningtias (2014), ada beberapa perusahaan yang 

masih tidak melaksanakan CSR dengan baik atau bahkan tidak 

melaksanakan CSR. Banyak perusahaan tambang yang beroperasi di 

Indonesia, namun hanya sekitar 10 perusahaan yang secara serius dan 

berkelanjutan menjalankan program CSR. Adapun beberapa contoh kasus, 

terkait permasalahan yang muncul dikarenakan perusahaan dalam 

melaksanakan operasinya kurang memperhatikan kondisi lingkungan dan 

sosial di sekitarnya, khususnya perusahaan ekstraktif.  

Hasan (2009) mengemukakan bahwa masalah CSR pada 

perusahaan swasta nasional maupun swasta asing sejak dulu sudah dikenal. 

Adapun yang melaksanakannya dalam bentuk yang dikenal dengan Social 

Community Development. PT Freeport di Papua juga sudah 

melaksanakannya tetapi tidak optimal dan kurang menyentuh sasaran, 
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begitu pula yang dilakukan perusahaan migas PT Caltex dan PT 

Pertamina. 

CSR perusahaan yang tidak optimal tersebut dikarenakan sanksi 

yang diberikan pada perusahaan dinilai tidak mampu untuk menegakkan 

pelaksanaan CSR. Adhari (2015) mengatakan bahwa tidak semua 

perundang-undangan mengatur persoalan sanksi bagi perusahaan yang 

melanggar kewajiban CSR, kalaupun ada masih terdapat masalah yuridis 

berupa tidak adanya alternatif sanksi selain sanksi administrasi guna 

membantu menegakan norma CSR.  

Masalah-masalah yang timbul tentang tanggung jawab sosial 

perusahaan tersebut, selain karena tidak adanya sanksi alternatif tetapi juga  

mencerminkan bahwa tidak semua perusahaan memiliki manajemen yang 

baik terkait dengan pelaksanaan CSR. Perusahaan memiliki kewajiban 

untuk mengelola keuangan perusahaan dengan benar dan tentunya 

pengelolaan keuangan tidak hanya untuk pembelanjaan perusahaan tetapi 

juga untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial. Menurut peneliti, hal ini 

merupakan masalah yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ada beberapa rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah : 

1.  Bagaimana pelaksanaan CSR pada perusahaan pertambangan ?  

2. Bagaimana dampak pelaksanaan CSR terhadap kinerja keuangan 

perusahaan pertambangan ? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis pelaksanaan CSR pada perusahaan 

pertambangan. 

b. Untuk menganalisis dampak pelaksanaan CSR terhadap kinerja 

keuangan pada perusahaan pertambangan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kegunaaan sebagai berikut: 

a. Manfaat Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang 

ilmu manajemen keuangan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. 

b. Manfaat Praktis 

1). Bagi Pihak Perusahaan atau Manajemen 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan 

mengenai pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. 
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2). Bagi Calon Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

kinerja keuangan melalui tanggung jawab sosial perusahaan sehingga 

dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan keputusan investasi. 

  




