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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi yang meningkat menuntut manajemen perusahaan 

untuk dapat bekerja lebih efektif dan efisien agar dapat mempertahankan stabilitas 

perusahaan dan menjaga kelangsungan hidupnya dalam persaingan bisnis yang 

semakin ketat terutama bagi perusahaan yang go public di pasar modal. Pasar 

modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk menarik dana dari 

masyarakat yang kemudian akan disalurkan ke sektor-sektor yang produktif 

(Indriyo dan Basri, 2002:239). 

Bagi perusahaan yang telah go public, pasar modal merupakan sarana bagi 

peningkatan nilai perusahaan. Pasar modal memberikan sarana bagi peningkatan 

nilai melalui berbagai aksi korporasi yang ditopang oleh keterbukaan informasi 

secara penuh. Transparansi berdampak pada efisiensi usaha, peningkatan laba, 

peningkatan harga saham, competitive position, dan peningkatan kemakmuran 

pemegang saham. 

Setiap perusahaan memiliki tujuan utama yaitu untuk mendapatkan laba 

yang tinggi guna kelangsungan hidup perusahaan dan stabilitas perusahaannya. 

Akan tetapi terkadang perusahaan tidak memperhatikan lingkungan sekitar 

perusahaan tersebut, seperti bagaimana akibat kerusakan pada lingkungan sekitar 

perusahaan, limbah yang dihasilkan, eksploitasi sumber daya alam, maupun 

pencemaran yang terjadi pada masyarakat sekitar dengan tujuan semata-mata 

hanya untuk mendapatkan keuntungan tinggi bagi perusahaan. Kebanyakan 
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perusahaan selama ini melibatkan dan memberdayakan masyarakat hanya untuk 

mendapat simpati dari mereka. Program yang mereka lakukan hanya sebatas 

pemberian sumbangan,santunan dan pemberian sembako. Dampak sosial dari 

perusahaan perusahaan besar dan kecil menjadi isu yang sangat penting saat ini. 

Sebuah dampak sosial yang buruk, bisa meningkatkan risiko bagi perusahaan dan 

dapat mempengaruhi reputasi perusahaan. Dalam kebanyakan kasus yang telah 

terjadi, hasilnya adalah penurunan nilai bagi perusahaan dan akhirnya bisa 

mengancam kelangsungan perusahaan tersebut. 

Dewasa ini konsep CSR berkaitan erat dengan keberlangsungan atau 

sustainability perusahaan. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan 

bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan baik kepada karyawan, 

masyarakat, lingkungan maupun negara. Menurut konsep CSR, sebuah 

perusahaan dalam melaksanakan aktivitas dan pengambilan keputusannya tidak 

hanya berdasarkan faktor keuangan dan keuntungan semata melainkan juga 

berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun masa yang 

akan datang. 

CSR merupakan suatu cara agar perusahaan mengelola usahanya tidak 

hanya untuk kepentingan para pemegang saham (shareholder) tetapi juga untuk 

pihak - pihak lain diluar perusahaan seperti pemerintah, lingkungan, Lembaga 

Swadaya Masyarakat, para pekerja dan komunitas lokal atau yang sering disebut 

sebagai pihak stakeholder. Menurut Global Compact Initiative (2002) 

menyebutkan pemahaman CSR dengan 3P yaitu profit, people, planet. Konsep ini 

memuat pengertian bahwa bisnis tidak hanya sekedar mencari keuntungan (profit) 
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melainkan juga kesejahteraan orang (people) dan menjamin keberlangsungan 

hidup (planet) (Nugroho, 2007). 

Pelaporan tentang CSR perusahaan yang semula bersifat sukarela 

(voluntary) menjadi bersifat wajib (mandatory) dengan diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pasal 74 

dijelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang 

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan, apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan 

dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan 

lain yang mewajibkan CSR yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman 

modal asing. Pada pasal 15 (b) dinyatakan bahwa setiap penanam modal memiliki 

kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, apabila tidak 

melaksanakan kewajiban tersebut dikenai sanksi yang diatur dalam pasal 34, yaitu 

sanksi administratif dan sanksi lainnya. (Fauziah dan Yudho: 2013) 

Pengungkapan CSR oleh perusahaan pada umumnya berpedoman pada 

Global Reporting Intiative (GRI). Menurut GRI terdapat 9 (sembilan) aspek 

dampak yang ditimbulkan perusahaan terhadap lingkungan yaitu aspek bahan 

baku (material), aspek energi, aspek air, aspek keanekaragaman hayati, aspek 

emisi, pencemaran dan limbah, aspek produk dan jasa, aspek kepatuhan, aspek 

transport dan aspek lingkungan menyeluruh. Selain dampak lingkungan, dalam 

GRI juga terdapat dampak ekonomi yang berhubungan dengan kepentingan 
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stakeholder dan dampak sosial yang mencakup ketenagakerjaan dan hak asasi 

manusia. 

Kegiatan CSR sendiri merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang 

baik. CSR diharapkan akan mampu menaikkan kinerja perusahaan karena 

kegiatan CSR merupakan keberpihakan perusahaan terhadap masyarakat sehingga 

masyarakat mampu memilih produk yang baik yang di nilai tidak hanya dari 

barangnya saja tetapi juga melalui tata kelola perusahaannya. Pada saat 

masyarakat yang menjadi pelanggan memiliki penilaian yang positif terhadap 

perusahaan, maka mereka akan loyal terhadap produk yang dihasilkan, hal ini 

akan mampu menaikkan citra perusahaan yang direfleksikan melalui kinerja 

perusahaan yang akan meningkat. 

Laporan keuangan tahunan merupakan salah satu media yang dapat 

digunakan untuk pengungkapan informasi sosial dan lingkungan perusahaan. 

Dalam PSAK No 1 (Revisi 1998) paragrap 9 dinyatakan bahwa : “Perusahaan 

dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan 

hidup dan nilai tambah ( value added statement), khususnya bagi industri dimana 

faktor – faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri 

yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan keuangan”. 

Para investor maupun manajemen perusahaan sadar bahwa pengambilan 

keputusan ekonomi hanya dengan melihat kinerja keuangan saja sudah tidak 

relevan lagi. Eipstein dan Freedman (1994) dalam Anggraini (2006) menemukan 

bahwa investor individual tertarik dengan informasi sosial yang dilaporkan oleh 

perusahaan dalam laporan tahunan. 
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Beberapa peneliti melakukan kajian mengenai pengaruh tingkat 

pengungkapan corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Namun masing-masing memiliki pendapat berbeda berdasarkan 

temuannya. 

Penelitian Mustafa dan Handayani (2014)  menggunakan variabel 

corporate social responsibility (CSR) di ukur menggunakan variabel corporate 

social disclusure (CSD), dan kinerja keuangan di ukur dengan menggunakan 

Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Operating Profit Margin 

(OPM), dan Net Profit Margin (NPM). Hasil penelitian dengan regresi sederhana 

menunjukkan bahwa corporate social responsibility (CSR) tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti ada dampak produktif yang signifikan 

antara aktifitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan dengan kinerja keuangan 

perusahaan. Namun, kontradiktif dengan penelitian tentang CSR yang dilakukan 

Wardani (2015) mengungkapkan hasil pengujian yang  menunjukkan 

pengungkapan Corporate Social Responsibility tidak memiliki pengaruh positif 

terhadap Return On Equity, Return On Asset, dan Earning Per Share perusahaan. 

Penelitian ini mereplikasi pada penelitian yang telah dilakukan oleh 

Mustafa dan Handayani (2014). Dalam penelitian  Mustafa dan Handayani (2014)  

terdapat beberapa keterbatasan diantaranya periode penelitian hanya 2 tahun. 

Periode penelitian yang pendek menyebabkan pengaruh CSR tidak nampak karena 

pada dasarnya pengungkapan CSR bertujuan untuk jangka panjang. Menurut 

Siregar (2007) konsep tanggungjawab sosial diartikan sebagai kumpulan dan 

kebijakan praktek yang berhubungan dengan stakeholder, nilai – nilai, pemenuhan 
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ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan serta komitmen dunia 

usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pelaksanaan 

CSR yang berkelanjutan inilah yang memungkinkan pengaruhnya tidak semerta – 

merta tampak pada kinerja keuangan perusahaan. 

Pada penelitian ini hanya satu jenis perusahaan saja yang dijadikan sampel 

dalam penelitian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal pasal 15 (b) yaitu setiap penanam modal berkewajiban 

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam undang-undang tersebut 

mengatur seluruh badan usaha (perusahaan) Perseroan Terbatas (PT) diwajibkan 

untuk melaksanakan program CSR atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, hal 

ini berlaku pada perusahaan jasa. 

Pertanggungjawaban sosial dalam sektor jasa saat ini lebih kepada prinsip 

kepedulian perusahaan jasa terhadap berbagai hal kehidupan, baik masyarakat, 

maupun Negara yang berupa kepedulian terhadap perekonomian, kehidupan 

rakyat banyak, masalah lingkungan, dan kependudukan. Tantangan untuk menjaga 

citra perusahaan dikalangan masyarakat dengan mempublikasikan pelaporan CSR 

juga menjadi alasan mengapa perusahaan jasa di Indonesia melakukan kegiatan 

tanggung jawab sosial. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari pengungkapan 

informasi CSR dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan jasa 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terhadap kinerja keuangan yang diukur 

dengan Return On Assets (ROA), Return on Equity (ROE) dan  Net Profit Margin 
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(NPM). Tahun penelitian yang digunakan adalah  3 tahun yaitu tahun  2014-2016. 

Data tahun 2014–2016 dipilih karena merupakan data terbaru dari perusahaan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap 

Return On Assets (ROA) pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap 

Return On Equity (ROE) pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap 

Net Profit Margin (NPM) pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas adapun  tujuan dan manfaat 

penelitian, yaitu : 

1. Untuk menganalisis pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility 

terhadap Return On Assets (ROA) pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility 

terhadap Return On Equity (ROE) pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

3. Untuk menganalisis pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility 

terhadap Net Profit Margin (NPM) pada perusahaan jasa yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi perusahaan tentang pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dan dapat 

memberikan kontribusi pemikiran akan pentingnya kewajiban untuk menjaga 

lingkungan dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh perusahaan, sebagai bahan 

pertimbangan untuk lebih meningkatkan kepedulian pada lingkungan sosialnya. 

b. Bagi Investor 

Sebagai pertimbangan dalam sebuah pengambilan keputusan investasi, 

guna menentukan perusahaan yang dapat memberikan pengembalian investasi, 

tanpa melupakan tanggung jawab sosialnya. 
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c. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan stimulus secara proaktif sebagai pengontrol atas 

perilaku perilaku perusahaan dan semakin meningkatkan kesadaran akan hak-hak 

yang harus diperoleh. 

2. Manfaat Teoritis 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi kemajuan 

akademisi dimasa yang akan datang, serta dapat dijadikan acuan bagi peneliti 

selanjutnya dalam bidang akuntansi pertangungjawaban sosial.  


