
1 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Keberadaan perusahaan sangat berperan penting dalam memajukan 

perekonomian masyarakat, daerah dan negara. Dalam menjalankan usahanya suatu 

perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis namun 

mempunyai kewajiban yang bersifat etis. Dalam pemenuhan etika dalam berbisnis, 

perusahaan tidak hanya menjadikan profit sebagai tujuan utama perusahaan 

melainkan pemberdayaan masyarakat juga harus menjadi tujuan utama perusahaan 

sehingga dapat mewujudkan kesejahtraan masyarakat (Hermawati, 2011). 

Seiring dengan pesatnya perkembangan sektor dunia usaha sebagai akibat 

liberalisasi ekonomi, berbagai kalangan swasta, organisasi masyarakat, dan dunia 

pendidikan berupaya mempromosikan tanggung jawab sosial sektor usaha dalam 

hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu perusahaan perlu 

mencari pola-pola kemitraan (partnership) dengan seluruh stakeholder agar dapat 

berperan dalam pembangunan sekaligus meningkatkan kinerjanya agar tetap 

bertahan dan bahkan berkembang menjadi perusahaan yang mampu bersaing 

(Ramadhani dan Prajitno, 2012). 

Menurut Nurlela dan Islahuddin (2008) Corporate Social Responsibility 

merupakan suatu cara agar perusahaan dalam mengelola usahanya tidak hanya 

memiliki tanggung jawab kepada para pemegang saham (shareholder), tetapi juga 

memiliki tanggung jawab kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan 
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(stakeholder). Pihak-pihak yang berkepentingan dalam sebuah perusahaan adalah 

pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, supplier dan competitor. 

Secara konseptual, CSR merupakan suatu kepedulian perusahaan yang 

didasari pada tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah triple bottom line yang 

terdiri dari profit, people, dan planet (Rustiarini, 2010). Tiga prinsip tersebut 

memiliki arti yaitu tujuan dari bisnis tidak hanya semata-mata mencari laba (profit), 

tetapi juga turut mensejahterakan masyarakat (people) dan menjamin kelangsungan 

hidup (planet). 

Menurut Kolter dkk (2005) Penerapan CSR menjadi suatu kegiatan yang 

memiliki keterkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan dalam jangka panjang 

yang bersifat strategis, terdapat manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dengan 

melaksanakan kegiatan strategis tersebut. Kesadaran perusahaan akan betapa 

pentingnya penerapan CSR dilakukan demi memenuhi kebutuhan para stakeholder. 

Sehubungan dengan laporan tahunan, laporan tersebut dapat memberikan gambaran 

mengenai bagaimana kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu (Sindhudiptha 

dan Yasa, 2013). 

Perkembangan praktik dan pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) di Indonesia dilatarbelakangi oleh dukungan pemerintah, yaitu dengan di 

keluarkannya regulasi terhadap kewajiban praktik dan pengungkapan CSR melalui 

Undang-Undang 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 
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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 dibuktikan dalam pengungkapan 

laporan tahunan perusahaan. CSR saat ini bukan lagi bersifat sukarela/komitmen 

yang dilakukan perusahaan dalam mempertanggungjawabkan kegiatan perusahaan, 

melainkan bersifat wajib/menjadi kewajiban bagi perusahaan dalam 

menenerapkannya. (Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 

2007 tentang kewajiban perusahaan dalam praktik dan pengungkapan CSR). 

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, 2013). Salah satu faktor yang menjadi 

indikator kinerja keuangan perusahaan adalah profitabilitas. Profitabilitas disinyalir 

sebagai faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan yang dilakukan perusahaan. 

Hubungan profitabilitas perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosisal 

perusahaan telah menjadi anggapan dasar untuk mencerminkan pandangan bahwa 

reaksi sosial memerlukan gaya manajerial, sehingga semakin tinggi tingkat 
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profitabilitas yang dihasilkan perusahaan maka pengungkapan informasi social 

akan cenderung semakin besar dan demikian sebaliknya (Syahnaz, 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Suaryana (2013) menyatakan bahwa 

pengungkapan CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Semakin tinggi pengungkapan CSR, semakin tinggi kinerja keuangan perusahaan. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Husnan (2013) menyatakan bahwa 

Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh signifikan terhadap Return On 

Asset (ROA) dan Return On Sales (ROS) tetapi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Return On Equity (ROE) dan Current Ratio. 

Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Marissa, dkk. (2013) menyatakan 

bahwa hasil penelitian dengan regresi linier berganda menunjukkan bahwa 

Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan yang diproyeksikan pada Return On Asset (ROA), Return On Equity 

(ROE) dan Earning Per Share (EPS). 

Pada penelitian ini, objek yang digunakan adalah Perusahaan Manufaktur 

Industri Dasar dan Kimia yang listing di  Bursa Efek Indonesia tahun 2016, hal ini 

dilakukan karena Industri Dasar dan Kimia merupakan industri yang memiliki 

kaitan sangat erat dengan lingkungan hidup sehingga diwajibkan untuk melakukan 

dan mengungkapkan mengenai kegiatan CSR. 

Beberapa dampak dari proses produsksi seperti pencemaran suara yang 

dihasilkan dari mesin-mesin produksi. Alat-alat transportasi yang digunakan dapat 

dapat berpotensi menghasilkan pencemaran getaran dan debu. Pemakaian air tanah 

yang berlebihan, air buangan yang belum memenuhi baku mutu, rembesan 
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minyak/oli, kebocoran gas yang berpotensi menghasilkan pencemaran air, dan gas-

gas dari proses produksi dapat berakibat pada pencemaran udara bila tidak 

diperhatikan (Aryanto, 2014). 

Alasan lain pemilihan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia 

dikarenakan masih sedikit penelitian terdahulu yang menggunakan perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar dan kimia sebagai objek penelitian. 

Berdasarkan uraian penjesalan diatas, maka penelitian ini berjudul 

“PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN” (Studi Empiris pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia di Bursa Efek Indonesia). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian 

ini sebagai berikut : 

“Apakah Pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh 

terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia?” 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya berfokus untuk meneliti pengaruh kuantitas 

pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Profitabilitas dengan alat 

ukur ROA, ROE dan NPM. Fokus perusahaan hanya pada perusahaan manufaktur 

sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI pada tahun 2016. Peneliti 

hanya melakukan analisis bivariate untuk menjawab rumusun masalah diatas. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris : 

1. Pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap 

Profitabilitas Perusahaan dengan menggunakan alat ukur ROA, ROE dan 

NPM. 

2. Menganalisis pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur 

sektor industri dasar dan kimia. 

E. Manfaat Penelitian 

Untuk memberi pemahaman dan penjelasan mengenai pengaruh 

pengungkapan Corporate Social Responsibility yang berhubungan dengan 

profitabilitas perusahaan dan mengetahui kegunaan dari pengungkapan Corporate 

Social Responsibility pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia.  


