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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

 Pada era globalisasi ini, banyak berkembang dunia usaha di Indonesia sehingga 

banyak bermunculan perusahaan-perusahaan baru. Oleh karena itu, setiap perusahaan 

yang ada dituntut untuk dapat mengembangkan produknya dengan inovasi dan 

kreatifitas baru, agar dapat bersaing dengan perusahaan lain guna mendapatkan profit 

yang lebih tinggi. Selain itu perusahaan yang sudah ada, tidak hanya dituntut untuk 

mendapatkan profit saja namun perusahaan juga dituntut untuk bertanggung jawab 

pada sosial dan lingkungan (Yaparto et al., 2013). Tanggung jawab sosial ini disebut 

dengan istilah CSR (Corporate Social Responsibility). 

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility 

merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada 

tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang 

direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Kesadaran atas pentingnya CSR 

dilandasi pemikiran bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi 

dan legal kepada pemegang saham (shareholder), tetapi juga kewajiban terhadap para 

pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya seperti pegawai, pelanggan, 

pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. CSR menunjukkan bahwa tanggung jawab 

perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines, dimana tanggung jawab sosial 

mencakup 3 dimensi utama yaitu mencari keuntungan (profit) bagi perusahaan, 
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memberdayaan masyarakat (people) dan memelihara kelestarian alam (planet) 

(Rosiliana et al., 2014). 

CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan suatu tindakan yang 

dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial 

maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Perbincangan atau isu 

mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility 

(CSR) sebenarnya sudah bukan hal yang baru lagi, karena CSR telah digunakan sejak 

tahun 1970-an dan hingga saaat ini masih menjadi topic hangat untuk dibahas 

(Azheri, 2011). Di Indonesia sendiri, penerapan CSR telah ada sejak tahun 1990-an. 

Namun hingga saat ini perkembangan CSR masih membutuhkan banyak perhatian 

semua pihak, baik pemerintah, masyarakat luas maupun perusahaan (Jufri, 2015). 

Pada tahun 2007 pemerintah di Indonesia telah menetapkan undang-undang 

tentang pelaksanaan CSR karena perlunya menjaga lingkungan terkait dengan 

semakin parahnya kerusakan lingkungan seperti pengundulan hutan, polusi udara dan 

air. Oleh karena itu perusahaan yang beroperasi di Indonesia diwajibkan untuk 

mengadakan program CSR karena sesuai dengan ketentuan undang-undang yang 

dibuat oleh Pemerintah Indonesia yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 

2007 No.40 Pasal 74 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan 

kegiatan usahanya dibidang atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam wajib 

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial maupun Lingkungan dan perusahaan yang 

tidak melaksanakan program CSR akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Rosiliana et al., (2014) 
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menyatakan bahwa sejak diberlakukannya undang-undang terkait CSR tersebut satu 

demi satu perusahaan di Indonesia mulai mengungkapan aktivitas tanggungjawab 

sosialnya dalam annual report maupun sustainability report khususnya perusahaan 

yang berkaitan dalam bidang sumber daya alam. 

Putra (2015) menyebutkan bahwa penerapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) disuatu perusahaan harus diperhatikan lebih serius seiring dengan kemajuan 

teknologi informasi dan keterbukaan pasar yang terjadi saat ini. Dan juga telah terjadi 

banyak kasus dimana dalam penerapan CSR perusahaan tidak mampu memberikan 

kontribusi positif secara langsung kepada masyarakat dan cenderung memberikan 

kontribusi negatif atas dampak dari operasional perusahaan.  

Disisi lain, penerapan CSR juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap 

masyarakat, karena dengan semakin banyak bentuk pertanggungjawaban yang 

dilakukan perusahaan maka, perusahaan akan mendapatkan sorotan atau respect yang 

lebih dari masyarakat dan juga dapat mendongkrak reputasi serta meningkatkan citra 

positif dimata masyarakat. Sehingga masyarakat tidak keberatan untuk membeli 

produk perusahaan tersebut. Semakin banyak masyarakat membeli dan menggunakan 

produk perusahaan maka dengan seiringnya waktu, penjualan atau laba perusahaan 

akan meningkat serta meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Menurut Rosiliana 

et al., (2014) Peningkatan laba dan kinerja keuangan perusahaan inilah yang akan 

menarik investor, karena laba dan juga kinerja keuangan perusahaan menjadi 

pertimbangan investor untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi. 
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Kinerja keuangan dapat menggambarkan kondisi keuangan dan kesejahteraan 

perusahaan pada periode waktu tertentu. Penilaian kinerja keuangan biasanya 

dilakukan melalui analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan digunakan untuk 

mengukur dan menilai baik bururuknya perusahaan yang dilihat dari kondisi 

keuangan (Rosiliana et al, 2014). Analisis rasio yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah rasio profitabilitas. Profitabilitas adalah faktor yang penting didalam 

perusahaan karena untuk dapat melangsungkan hidup suatu perusahaan harus berada 

dalam kondisi yang menguntungkan agar investor yang sudah menanamkan 

modalnya di perusahaan tersebut tidak menarik modalnya kembali dan investor yang 

belum menanamkan modal pada perusahaan akan tertarik untuk menanamkan modal 

pada perusahaan yang bersangkutan (Putra, 2015).  

Menurut Hanafi dan Halim (2009:79-82) rasio profitabilitas dapat diukur 

menggunakan Net Profit Margin (NPM), Return on Asset (ROA) dan Return on 

Equity (ROE). NPM menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. ROA adalah salah satu bentuk dari rasio 

profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

dengan menggunakan total aktiva/asset tertentu. ROE adalah mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Pada 

penelitian ini kinerja keuangan diproksikan dengan Net Profit Margin (NPM), Return 

on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE).. 

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba untuk mengungkapkan pengaruh 

CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian tersebut diantaranya dilakukan 
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oleh Rosdwianti et al., (2016) yang meneliti pengaruh Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap profitabilitas perusahaan konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) 2013-2014. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh signifikan terhadap ROA, ROE 

dan EPS. 

Kemudian penelitian yang dilakukan Putra (2015) yang juga meneliti pengaruh 

Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap profitabilitas pada perusahaan 

industri barang konsumsi di BEI tahun 2010-2013. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Asset (ROA) dan  

Net Profit Margin (NPM),  namun CSR tidak signifikan terhadap Return on Equity 

(ROE). Penelitian lain yang dilakukan oleh Candrayanthi dan Saputra (2013) sedikit 

berbeda dengan Putra dimana hasilnya menunjukan bahwa CSR  berpengaruh positif 

terhadap Return On Asset, Return On Equity dan berpengaruh negatif terhadap Net 

profit Margin.  

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain maka terdapat 

perbedaan hasil. Oleh karena itu, peneliti akan menguji kembali pengaruh 

pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan dengan objek yang berbeda yaitu 

perusahaan makanan dan minuman di BEI periode 2012-2015. Dipilihnya objek 

penelitian tersebut karena perusahaan makanan dan minuman merupakan salah satu 

sektor industri penggerak perekonomian yang memberikan kontribusi besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2015 pertumbuhan industri makanan  

dan minuman nasional mengalami peningkatan sebesar 8,16% 
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(www.kemenperin.go.id). Hal tersebut dikarenakan tingkat konsumsi masyarakat 

terhadap barang atau produk yang dihasilkan dalam industri tersebut sudah menjadi 

kebutuhan relatif dan tidak berubah baik kondisi perekonomian membaik maupun 

memburuk. Selain itu produk-produk yang dihasilkan merupakan kebutuhan yang 

dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat sehingga isu keselamatan dan keamanan 

produk menjadi penting untuk diungkapkan.. Menurut Putra (2015), perusahaan 

makanan dan minuman juga merupakan salah satu perusahaan yang disorot oleh 

masyarakat, karena aktivitas operasionalnya memiliki potensi bersinggungan 

langsung dengan lingkungan luas seperti masalah limbah, baik limbah cair maupun 

udara dan juga proses industri yang menjadi masalah lingkungan utama perusahaan 

ini. 

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “Pengaruh pengungkapan Corporate 

Social Rresponbility terhadap Kinerja Keuangan (Studi empiris pada Perusahaan 

Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia)”. Untuk mengetahui dampak 

tanggung jawab sosial terhadap kinerja keuangan, dimana dalam penelitian ini kinerja 

keuangan diprosikan dengan NPM, ROA, dan ROE, karena tidak konsistennya hasil 

penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah : 
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1.  Apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap 

Net Profit  Margin (NPM) perusahaan makanandan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap 

Return On Asset (ROA) perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap 

Return on Equity (ROE)  perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia? 

 

C. Tujuan Masalah 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh pengungkapan corporate social responsibility 

terhadap kinerja keuangan perusahaan Net Profit Margin. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pengungkapan corporate social responsibility 

terhadap kinerja keuangan perusahaan Return On Asset (ROA). 

3. Membuktikan secara empiris pengaruh pengungkapan corporate social 

responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan Return on Equity 

(ROE). 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan 

dalam pembuatan kebijaksanaan perusahaan agar lebih meningkatkan tanggung 

jawab dan kepeduliannya pada lingkungan sosial dan sebagai informasi kepada 

pihak manajemen perusahaan tentang pentingnya pertanggungjawaban social 

perusahaan yang dipercaya dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

2. Bagi Akademisi, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

bagi kemajuan akademisi dimasa yang akan datang, serta dapat dijadikan 

referensi penunjang untuk kajian-kajian tentang Corporate Social 

Responsibility. 

 

 


