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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Tingkat pertumbuhan perusahaan pada era globalisasi saat ini semakin 

meningkat dengan adanya berbagai macam bentuk usaha. Tingkat pertumbuhan 

perusahaan yang semakin tinggi tersebut juga memunculkan persaingan usaha yang 

cukup tinggi. Persaingan bisnis yang semakin meningkat ini menuntut setiap 

perusahaan untuk memaksimalkan kemampuan yang dimiliki agar tetap unggul 

dalam bersaing dengan perusahaan lain. Berbagai jenis strategi digunakan oleh 

perusahaan seperti halnya melaksanakan program tanggung jawab sosial. Dengan 

banyaknya perusahaan yang semakin berkembang pesat, maka pada saat itu pula 

kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitar dapat terjadi, oleh sebab itu 

muncul pula kesadaran perusahaan untuk mengurangi dampak negatif ini. Saat ini 

banyak perusahaan yang mengembangkan apa yang disebut dengan Corporate 

Sosial Responsibility (CSR). Penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai cost, 

melainkan investasi perusahaan (Sutopoyudo, 2009). 

Sebelum tahun 2007 penerapan CSR hanya bersifat sukarela untuk memenuhi 

tanggung jawab perusahaan. Akan tetapi, saat ini penerapan CSR menjadi suatu 

kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan dalam 

jangka panjang yang bersifat strategis. Kotler dkk (2005) menyebutkan bahwa 

terdapat manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dengan melaksanakan kegiatan 

strategis tersebut. CSR memberikan banyak manfaat bagi perusahaan yang 
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melaksanakannya, diantaranya : mampu menciptakan brand image bagi perusahaan 

di tengah pasar yang kompetitif sehingga pada gilirannya nanti akan mampu 

menciptakan customer loyalty dan membangun atau mempertahankan reputasi 

bisnis dan membantu perusahaan untuk mendapatkan atau melanjutkan license to 

operate dari pemerintah maupun dari publik sebab perusahaan  secara  tidak  

langsung  akan  dinilai  oleh  mereka  telah memenuhi standar tertentu dan memiliki 

kepedulian sosial. Jadi, CSR dapat menjadi semacam iklan bagi produk perusahaan 

yang bersangkutan Erawati, 2010 (dalam Yanti, 2015).  

Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan terkait tanggung 

jawab sosial yang dinyatakan secara tegas pada Perseroan Terbatas (PT) yang 

operasionalnya terkait sumber daya alam, yaitu UU Perseroan Terbatas No.40 

Tahun 2007, dalam pasal 74 disebutkan : (1)  Perseroan yang menjalankan kegiatan 

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, (2) Tanggung jawab sosial 

dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan 

memperhatikan kepatutan dan kewajaran, (3) Perseroan yang tidak melaksanakan 

kewajiban dikenakan saksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (4) 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diatur 

dalam peraturan pemerintah. Dengan adanya peraturan terkait CSR, mencerminkan 

perhatian pemerintah terutama dalam aspek ekonomi dan sosial terhadap kewajiban 

perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial yang dapat di buktikan 

dalam pengungkapan laporan tahunan perusahaan. 
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Seluruh perusahaan diwajibkan melakukan pengungkapan pada laporan tahunan 

terkait beberapa aspek pertanggungjawaban sosial. Hal ini dikarenakan laporan 

tahunan juga berperan penting sebagai media komunikasi dan informasi program 

CSR perusahaan. Setiap perusahaan berhak memilih bentuk pengungkapan dan 

tentunya sesuai dengan kebutuhan lingkup perusahaan saat ini. Masih banyak 

perusahaan yang belum sadar akan pentingnya penerapan program CSR, akan tetapi 

setidaknya perusahaan yang sudah menerapkan CSR dapat menjadi contoh bagi 

perusahaan lain pentingnya menerapkan program CSR dan menyadari betapa 

berpengaruhnya dalam kelangsungan hidup perusahaan terutama dengan 

kepercayaan investor. 

Di Indonesia sendiri penerapan CSR secara menyeluruh masih belum 

sepenuhnya dan dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik sesuai dengan 

peraturan yang sudah di tetapkan. Hal ini didukung laporan dari Antara News 

(2007) lewat artikel “Kurang dari 50 Persen Perusahaan Laksanakan CSR” yang 

menyebutkan bahwa: pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia 

sejauh ini masih sangat kurang, karena kurang dari 50% perusahaan di Indonesia 

yang memperhatikan dan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, 

khususnya dalam kegiatan di bidang lingkungan (dalam Yanti, 2015). Hingga saat 

ini CSR di Indonesia sangat rendah seperti hasil survey yang dilakukan oleh London 

School of Public Relation (LSPR) dan University Sains Malaysia temuan data 

sebelumnya menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di peringkat terbawah 

dalam pelaksanaan CSR di 7 negara Asia. (http:/swa.co.id) 
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Pelaksanaan program CSR dipercaya dapat mempengaruhi tingkat kinerja 

keuangan perusahaan akan tetapi tidak berdampak secara singkat (jangka pendek). 

Perusahaan yang memiliki kepedulian sosial dapat menggunakan informasi 

tanggung jawab sosial (kegiatan CSR) sebagai salah satu keunggulan kompetitif 

perusahaan (Zuhroh dan Sukmawati, 2003). Perusahaan yang melakukan CSR akan 

menarik simpati dari masyarakat dan terus berupaya dalam mengembangkan CSR 

merupakan suatu investasi jangka panjang. Menurut Petters dan Mullen (2009) 

perusahaan yang menjalankan CSR secara terus – menerus dapat berdampak secara 

langsung atau pun tidak langsung terhadap kinerja keuangan perusahaan di masa 

yang akan datang. 

Penelitian terdahulu telah banyak dilakukan untuk menguji pengaruh kegiatan 

CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Putra 

(2015) memberikan hasil bahwa CSR berpengaruh positif dengan profitabilitas 

perusahaan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Suaryana 

(2013) memberikan hasil pengungkapan CSR berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Kholis (2014) memberikan 

hasil CSR berpengaruh kinerja perusahaan. Akan tetapi penelitian Mustafa & 

Handayani (2014) bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan.  

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu terdapat ketidakonsistenan hasil, 

maka penelitian ini menguji kembali pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh 

Sari dan Suryana (2013). Sari dan Suryana menggunakan return on asset (ROA) 
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untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Pada penelitian ini pengukuran 

kinerja keuangan perusahaan dengan return on asset (ROA), return on equity 

(ROE). 

 Penelitian ini menggunakan objek perusahaan yang tergolong LQ45, hal ini 

dilakukan bahwa saat ini banyak fenomena perusahaan besar dan yang kurang 

peduli dengan sekitar. Banyak terjadi permasalahan yang dengan sengaja atau tidak 

dilakukan oleh perusahaan ternama di Indonesia, seperti kasus pencemaran di Teluk 

Buyat yang menyebabkan banyak kerugian bahkan telah menelan korban, dan juga 

kasus yang lain seperti lapindo. Perusahaan LQ45 ini termasuk perusahaan dengan 

saham yang baik dan kapitalisasi pasar yang tinggi dan dikenal oleh masyarakat 

luas. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneleti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

Terhadap Kinerja Keuangan" (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Tergolong 

LQ45 Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015) 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Apakah pengungkapan CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan yang diproksikan menggunakan  return on asset (ROA) pada 

perusahaan yang tergolong LQ45 di BEI periode 2012-2015? 
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2. Apakah pengungkapan CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan yang diproksikan menggunakan  return on equity (ROE) pada 

perusahaan yang tergolong LQ45 di BEI periode 2012-2015. 

C. Tujuan Penelitian 

 Sehubungan dengan rumusan masalah, tujuan dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Mengidentifikasi pengaruh pengungkapan CSR terhadap return on asset 

(ROA) pada perusahaan yang tergolong LQ45 periode 2012-2015.  

2. Mengidentifikasi pengaruh pengungkapan CSR terhadap return on equity 

(ROE) pada perusahaan yang tergolong LQ45 periode 2012-2015.  

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan 

informasi teoritis dan empiris pada pihak yang akan menggunakan penelitian lebih 

lanjut mengenai corporate social responsibility serta menambah sumber pustaka 

yang telah ada. 

 


