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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dunia bisnis saat ini dihadapkan pada dua hal yang bertentangan. Di satu 

sisi, para pelaku bisnis harus berupaya untuk dapat memperoleh laba yang tinggi 

dan untuk mendukung hal tersebut perlu disertai dengan adanya penekanan biaya. 

Di sisi lain, perusahaan harus bertanggung jawab terhadap lingkungan secara 

khusus tempatnya beroperasi (Putra, 2015). Dari beberapa penelitian tidak sedikit 

ditemukannya banyak kasus kerugian yang ditimbulkan dari tindakan perusahaan 

yang tidak peduli pada lingkungan (Lestari & Nugroho, 2010). Tidaklah jarang 

terjadi adanya konflik kepentingan antara masyarakat umum dengan kepentingan 

perusahaan (Mulyadi et al., 2012). Bentrokan kepentingan ini sering terjadi  

terutama karena adanya polusi yang ditimbulkan oleh perusahaan dalam 

menjalankan bisnisnya (Mulyadi et al., 2012). Polusi ini dapat berupa polusi 

udara, polusi air limbah, polusi suara dan bahkan polusi mental kejiwaan 

(Mulyadi et al., 2012). 

Restuti & Nathaniel (2012) menyatakan dunia usaha tidak lagi hanya 

memperhatikan laporan keuangan semata (single bottom line) tetapi juga 

memperhatikan tiga aspek penting yang meliputi aspek keuangan, lingkungan, dan 

sosial (triple bottom line). Triple bottom line merupakan konsep pembangunan 

berkelanjutan dalam dunia bisnis dan para investor lebih tertarik melihat secara 

komprehensif laporan perusahaan yang terdiri dari aspek keuangan serta aspek 
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sosial dan lingkungan dibandingkan dengan informasi laba suatu perusahaan 

(Bulan & Astika, 2014). Untuk terus “going” perusahaan harus dan wajib 

melaksanakan kegiatan yang berdampak positif (Lestari & Nugroho, 2010). 

Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan dirasakan 

sejalan dengan konsep Triple Bottom Line yang perlu diterapkan demi menjamin 

keberlangsungan hidup perusahaan (Hamdani & Maesaroh, 2015). 

Sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya tidak hanya berfokus pada 

laba, akan tetapi dituntut untuk memberikan kontribusi dalam bentuk 

tanggungjawab sosial perusahaan atau dengan istilah Corporate Social 

Responsibility (CSR) yang ditujukan kepada lingkungan dan masyarakat sekitar 

(Ikhwandarti et al., 2010). Corporate Social Responsibility sering dianggap inti 

dari etika bisnis, yang berarti bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai 

kewajiban kewajiban ekonomi dan legal (artinya kepada pemegang saham atau 

shareholder) tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang 

berkepentingan (stakeholder) yang jangkauannya melebihi kewajiban- kewajiban 

ekonomi dan legal (Munawaroh & Priyadi, 2014). Tanggung jawab sosial 

perusahaan merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan 

dengan semua stakeholder, termasuk didalamnya adalah pelanggan atau 

customers, pegawai, komunitas, pemilik atau investor,  pemerintah, supplier 

bahkan juga kompetitor (Munawaroh & Priyadi, 2014). 

Menurut Hamdani (2014) di Indonesia, kegiatan Corporate Social 

Responsibility bukan lagi bersifat sukarela yang dilakukan perusahaan didalam 

mempertanggungjawabkan kegiatan perusahaannya, melainkan bersifat 
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wajib/menjadi kewajiban bagi beberapa perusahaan untuk melakukan atau 

menerapkannya. Untuk itu pemerintah Indonesia pada tahun 2007 mengeluarkan 

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

berbunyi 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 sebagaimana 

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

diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan 

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

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan (www.hukumonline.com). 

Menurut Hermawan & Maf’ulah (2014)  menilai perusahaan yang hanya 

dilihat menggunakan kondisi keuangan suatu perusahaan saat ini sudah tidak 

relevan lagi. Pengambil keputusan ekonomi tidak hanya melihat  kinerja  

keuangan  suatu entitas,  karena kesimpulan  baik  atau  buruknya  kinerja  suatu 

perusahaan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya laba yang dihasilkan (Cheng 

& Christiawan, 2011). Investor lebih tertarik melihat laporan informasi sosial 

dalam laporan tahunan (Hermawan & Maf’ulah, 2014). Informasi mengenai 

tanggungjawab sosial dan lingkungan dapat diungkapkan melalui sustainability 

report (Fatchan & Trisnawati, 2016). Saat ini, Global Reporting Initiative (GRI) 

sudah mengeluarkan versi terbarunya yaitu GRI G4 yang merupakan 

pembaharuan dan penyelesaian pedoman pelaporan berkelanjutan GRI G3.1. 

(Neraca, 2014) GRI-G4 merupakan penyempurnaan dari pedoman sebelumnya. 

http://www.hukumonline.com/
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Sustainability reporting sebagaimana yang direkomendasikan oleh Global 

Reporting Initiative (GRI) terfokus pada tiga aspek kinerja yaitu ekonomi 

(economic), lingkungan (environmental), dan sosial (social) (Budiman & 

Supatmi, 2008). 

Menurut Fuad et al., (2006) nilai perusahaan adalah harga jual perusahaan 

yang dianggap layak oleh calon investor sehingga ia mau membayarnya, jika 

perusahaan akan dijual. Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran bagi 

pemegang saham secara maksimum apabila harga saham meningkat. Semakin 

tinggi harga saham perusahaan, maka semakin tinggi pula kemakmuran pemegang 

saham (Handriyani, 2013). Investor akan memilih berinvestasi pada perusahaan 

dengan nilai perusahaan yang maksimal karena nilai perusahaan yang maksimal 

dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila 

harga saham meningkat (Welley & Untu, 2015). Nilai perusahaan yang tinggi 

akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini, namun 

juga pada prospek perusahaan di masa depan (Munawaroh & Priyadi, 2014). Nilai 

perusahaan merupakan pandangan investor terhadap tingkat keberhasilan 

perusahaan (Ramadhani et al., 2017). Pengukuran nilai perusahaan dalam 

penelitian ini menggunakan rasio Tobin’s q, karena rasio tersebut dinilai bisa 

memberikan informasi paling baik, sebab semua unsur hutang dan modal saham 

perusahaan dimasukkan dalam perhitungan rasio Tobin’s q (Ramadhani et al., 

2017). 

Selanjutnya, profitabilitas digunakan sebagai variabel moderasi dalam 

penelitian ini karena profitabilitas merupakan salah satu alat ukur perusahaan 
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untuk menentukan keefektifan kinerja perusahaan (Handriyani, 2013). 

Profitabilitas merupakan faktor yang mendapat perhatian penting 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). ROA adalah rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi 

(Munawaroh & Priyadi, 2014). Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi 

perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset (Munawaroh & Priyadi, 2014). 

Penelitian pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility 

terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi telah 

banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Diantaranya yang dilakukan oleh 

(Faza & Subardjo, 2014) menguji pengaruh pengungkapan Corporate Social 

Responsibility terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel 

pemoderasi. Penlitian (Faza & Subardjo, 2014) menggunakan obyek semua 

perusahaan manufaktur tahun 2010 sampai 2012. Peneliti menggunakan alat 

analisis dengan regresi sederhana dan analisis regresi berganda. hasilnya 

menunjukan bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan, artinya bahwa CSR merupakan faktor yang mempengaruhi 

tinggi atau rendahnya nilai perusahaan. Semakin banyak perusahaan 

mengungkapkan item pengungkapan sosialnya dan semakin bagus kualitas 
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pengungkapannya, maka akan semakin tinggi nilai perusahaannya. Dan 

profitabilitas sebagai variabel moderating berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan, artinya  kinerja perusahaan dinilai baik apabila nilai profitabilitas 

meningkat dan positif. Apabila perusahaan berhasil membukukan tingkat 

keuntungan yang besar dengan adanya penerapan CSR dalam mengungkapkan 

item sosialnya, maka akan semakin tinggi nilai perusahaannya. Nilai perusahaan 

yang tinggi akan memotivasi para investor untuk menanamkan modalnya pada 

saham perusahaan. sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2015). 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab 

sosial perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas 

sebagai variabel moderasi dapat mempengaruhi hubungan tanggung jawab sosial 

perusahaan dengan nilai perusahaan. 

Perbedaan hasil penelitian dilakukan oleh Puspaningrum (2014), yang 

menguji pengaruh Corporate Social Responsibility  dan  kepemilikan manajerial 

terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai 

variabel moderating. Penelitian (Puspaningrum, 2014) menggunakan obyek semua 

Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2011 dan 2012. Peneliti 

menggunakan alat analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda, hasil 

analisis menyatakan CSR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan, kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan, profitabilitas sebagai variabel moderating tidak dapat 

memoderasi pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan, profitabilitas sebagai 

variabel moderating tidak dapat memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial 
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terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan sebagai variabel moderating 

memoderasi pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan sebagai 

variabel moderating memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai 

perusahaan.  

Hasil penelitian di atas yang tidak konsisten membuat peneliti tertarik 

melakukan penelitian untuk menguji pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai 

perusahaan dengan profitabilias sebagai variabel moderasi. Penelitian tentang 

pengungkapan CSR merupakan isu yang sangat menarik untuk diteliti. dan 

peneliti ingin membuktikan apakah CSR itu tuntutan atau kebutuhan bagi 

perusahaan. karna CSR masih di pandang sebelah mata oleh pelaku bisnis 

sehingga CSR sendiri baru sekedar wacana dan implementasi atas tuntutan 

masyarakat padahal CSR bukan hanya sekedar kewajiban pelaporan perusahaan 

kepada lingkungan dan sosial,tetapi juga sebagai perbuatan sukarela demi 

keberlangsungan perusahaan dan kesejahteraan sosial maupun lingkungan. 

Penelitian ini menguji pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility 

terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI yang telah membuat laporan 

keberlanjutan atau yang di sebut sustainability report tahun 2015 dan membuat 

laporan tahunan 2016. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI yang 

memiliki laporan keberlanjutan (sustainability report) dipilih sebagai sampel 

karna laporan keberlanjutan memuat kinerja perusahaan dalam tiga aspek yaitu 

ekonomi, lingkungan dan sosial. Perusahaan yang membuat laporan keberlanjutan 
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dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dengan para pemangku kepentingan 

sehingga menguntungkan perusahaan untuk jangka waktu panjang. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian, sebagai berikut : 

1. Apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah pengungkapan corporate social responsibility (CSR) 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai 

variabel moderasi? 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya menghitung seberapa banyak pengungkapan yang 

dilakukan semua perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh 

pengungkapan: 

1. Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan 

2. Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan 

dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atas pengungkapan 

Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas 
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sebagai variable moderasi dan diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan 

kepada para pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. 

 


