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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LatarBelakang 

Saat ini, pengambilan keputusan ekonomi hanya dengan melihat kinerja 

keuanga suatu perusahaan, sudah tidak menjadi relevan lagi. Kinerja keuangan 

adalah pengukuran kinerja perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari 

proses pengambilan keputusan manajemen karena menyangkut pemanfaatan 

modal, efesiensi dan rentabilitas dari kegiatan perusahaan. Sedangkan Eipstein 

dan Freedman (1994), dalam Dipraja (2014) menemukan bahwa investor 

individual tertarik terhadap informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan 

tahunan. Maka perusahaan membutuhkan pengungkapan tangungjawab sosial 

(CSR). Dibutuhkan pengungkapan CSR merupakan suatu sarana yang dapat 

memberikan informasi mengenai aspek sosial, lingkungan dan keuangan secara 

sekaligus. Sarana tersebut dikenal dengan nama laporan keberlanjutan 

(sustainability).  

Dalam sustainability reporting yang menjadikan perusahaan tidak lagi di 

hadapkan pada pertanggung jawaban yang berpijak pada single bottom line, yaitu 

nilai perusahaan (corporate value) yang di refleksikan dalam aspek keuangan 

(financial) saja. Tetapi tanggungjawab social harus berpijak pada triple bottom 

lines yaitu memperhatikan aspek keuangan, social dan lingkungan.   

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah pemikiran para 

akademisi dan pemimpin bisnis terkemuka yang percaya bahwa perusaahan tidak 

hanya memiliki tanggungjawab terhadap para pemilik modal (shareholder) saja, 
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melainkan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Karena 

tanggungjawab perusahaan tersebut yang luas maka, bukan hanya jumlah 

keuntungan untuk pemilik modal saja yang menjadi perhatian perusahaan, 

melainkan seluruh dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari operasi 

perusahaan (www.csrindonesia.com). 

Sekarang, seiring dengan makin kompleksnya kepemilikan sebuah usaha, 

konsep CSR menjadi meluas maknanya, salah satunya adalah niat baik dan 

komitmen dari perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan 

kualitas hidup masyarakat, keberlanjutan pengembangan masyarakat dan ekonomi 

local sehingga memberikian kontribusi juga terhadap keberlanjutan perusahaan. 

Kegiatan tersebut dilakukan dengan membangun hubungan yang harmonis antara 

perusahaan dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal (masyarakat), 

dan lingkungan secara luas. 

Ungkapan itu sebenarnya ingin menggaris bawahi perlunya 

tanggungjawab social perusahaan atau CSR, di tengah lingkungan social dan 

politik, yang kini semakin kritis menyoroti berbagai praktik bisnis yang dilakukan 

perusahaan. Sekedar contoh pada bidang pertambangan di Indonesia, perusahaan 

pertambangan Freeport di Papua kerap dikecam dengan tuduhan pengrusakan 

lingkungan. 

Lingkungan khusus yang serba lengkap fasilitasnya tersebut sering 

menimbulkan kecemburuan dari masyarakat sekeliling yang hidup serba minim 

fasilitas serta rendah tingkat kehidupan social ekonominya. Belum lagi dampak 

http://www.csrindonesia.com/
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polusi dari aktivitas pekerja dan kegiatan penambangan terhadap lingkungan dan 

masyarakat sekitar. Kecemburuan itulah yang sering memicu terjadinya konflik 

antara manajemen perusahaan dan masyarakat sekitar pertambangan. Dilain sisi, 

perusahaan merasa telah memenuhi keseluruhan kewajiban sebagai perusahaan 

kepada Pemerintah dengan membayar pajak atau royalti. Ironis bila melihat 

kondisi masyarakat yang bersanding dengan lokasi usaha pertambangan besar. 

Banyak dari mereka hidup dalam kondisi yang serba pas-pasan walaupun 

ditempatnya ada perusahaan yang luar biasa sukses meraih keuntungan. 

Masyarakat di sekitar Freeport, Timika, Papua Barat misalnya, mereka harus 

sembunyi-sembunyi mengais hidup sambil menghindari penjagaan aparat 

bersenjata di aliran tailing Freeport.  

Selain masalah diatas, pada tahap awal, pengusahaan pertambangan juga 

telah dihadapkan dengan proses negosiasi dengan para pemilik tanah dimana 

terdapat deposit bahan tambang yang memadai untuk dapat dieksploitasi secara 

menguntungkan. Tahap ini juga merupakan tahap yang kritis karena dapat 

mempengaruhi masa depan hubungan antara masyarakat dan perusahaan 

pertambangan. 

Community Development (CD) atau Pemberdayaan Masyarakat adalah 

salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari program CSR pada bidang 

pertambangan. CD terdiri dari Community Relation yaitu pengembangan 

kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada stakeholder, yang pada 

umumnya banyak dilakukan kepada masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah, 

kemudian Community Service yaitu program pemberian bantuan yang berkaitan 
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dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum termasuk didalamnya 

bantuan untuk bencana alam, bantuan prasarana umum termasuk tempat ibadah 

dan peningkatan kesehatan bagimasyarakat setempat. 

Guna mengurangi bebagai permasalan yang mungkin timbul sebagaimana 

disebutkan diatas, sudah semestinya sejak awal perusahaan pertambangan dapat 

menunjukkan corporate social responsibility-nya (CSR) melalui 

program community development(CD). Hal ini sangat penting untuk meyakinkan 

masyarakat bahwa kehadiran perusahaan pertambangan yang akan menguasai 

sumber alam di wilayah itu akan member kompensasi pada mereka dalam bentuk 

program-program yang akan meningkatkan kesejahteraan social ekonomi 

penduduk. 

Saat ini, CSR telah menjadi isu bisnis yang terus menguat. Isu ini sering 

diperdebatkan dengan pendekatan nilai-nilai etika, dan member tekanan yang 

semakin besar pada kalangan bisnis untuk berperan dalam masalah-masalah 

sosial, yang akan terus tumbuh. Isu CSR sendiri juga sering diangkat oleh 

kalangan bisnis, mana kala pemerintahan nasional di berbagai Negara telah gagal 

menawarkan solusi terhadap berbagai masalah kemasyarakatan. 

Namun upaya penerapan CSR sendiri bukannya tanpa hambatan. Dari 

kalangan ekonom sendiri juga muncul reaksi mengritik konsep CSR, dengan 

argument bahwa tujuan utama perusahaan padahakikatnya adalah memaksimalkan 

keuntungan (returns) bagi pemilik saham, dengan mengorbankan hal-hal lain. 

Ada juga kalangan yang beranggapan, satu-satunya alas an mengapa perusahaan 
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maumelakukan proyek-proyek yang bersifat social adalah karena memang ada 

keuntungan komersial di baliknya. Yaitu, mengangkat reputasi perusahaan di 

mata public ataupun pemerintah. Oleh karena itu, para pelaku bisnis harus 

menunjukkan dengan bukti nyata bahwa komitmen mereka untuk melaksanakan 

CSR bukanlah main-main. 

Manfaat dari CSR itu sendiri terhadap pelaku bisnis juga bervariasi, 

tergantung pada sifat perusahaan bersangkutan, dan sulit diukur secara kuantitatif. 

Meskipun demikian, ada sejumlah besar literatur yang menunjukkan adanya 

korelasi antara kinerja sosial/lingkungan dengan kinerja financial dari perusahaan. 

CSR padaakhirnya aka nmenguntungkan perusahaan. Tetapi, tentu saja, 

perusahaan tidak diharapkan akan memperoleh imbalan financial jangka pendek, 

ketika mereka menerapkan strategi CSR. Karena memang bukan itu yang menjadi 

tujuannya. 

Pada periode-periode sebelum tahun 2007 pengungkapan Corporate Social 

Responsibility atau tanggungjawab social perusahaan masih sekedar bersifat 

sukarela, untuk itu pemerintah Indonesia pada tahun 2007 mengeluarkanUndang -

Undang Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 tahun 2007, yang pasal (1) berbunyi 

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidangdan/atau berkaitan 

dengansum berdaya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan. Dan pasal (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan 

memperhatikan kepatutan dan kewajaran, atau secara singkat menyiratkan bahwa 
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perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang/ berkaitan dengan 

sumberdaya alam wajib melakukan tanggungjawab social dan lingkungan.  

Penelitian sejenis mengenai pengruh Corporate Social Responsibility 

(CSR) terhadap kinerja perusahaan telah banyak dilakukan tetapi menunjukan 

hasil yang tidak konsisten. Penelitian Mustafa (2014) menyatakan bahwa CSR 

mempunyai pengaruh signifikan secara parsial terhadap Return On Asset, Return 

On Equity, Operating Profit Margin, Net Profit Margin. Kadek et al (2014) 

menytakan bahwa CSR berpengaruh negarif terhadap ROE sedangkan CSR 

berpengaruh positif 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.  

Maka berdasarkan ketidak konsistenan hasil penelitian-penelitian 

diatas,mendorong peneliti untuk menguji kembali Pengaruh Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris 

pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). 

B. RumusanMasalah 

Berdasarkanlatarbelakang yang telahdijelaskan di atas, 

makadapatdirumuskanpermasalahandalampenelitian, sebagai berikut : 

1. Apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh 

terhadap ROA ? 

2. Apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh 

terhadap ROE ? 
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3. Apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh 

terhadap NPM ? 

C. TujuanMasalah 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh pengungkapan aktivitas Corporate Social 

Responsibility terhadap ROA. 

2. Untuk menguji pengaruh pengungkapan aktivitas Corporate Social 

Responsibility terhadap ROE. 

3. Untuk menguji pengaruh pengungkapan aktivitas Corporate Social 

Responsibility terhadap NPM. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Praktisi, sebagai pertimbangan dalam sebuah pengambilan keputusan 

investasi, untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui pelaksanaan 

tanggung jawab sosial. 

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 kita dapat berkurang. 

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, penelitian dapat memberikan 

kontribusi pada pengembangan teori, terutama kajian akuntansi keuangan 

mengenai Corporate Social Responsibility dan konsekuensinya terhadap 

kinerja keuangan yang dilaporkan. 


