
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social 

responsibility (CSR) di Indonesia saat ini masih memiliki berbagai persoalan yang 

dihadapi seperti: Anggaran terbatas, lemahnya sosialisasi dan komunikasi. 

Pelaksanaan program CSR masih dinilai belum merata ke seluruh lapisan 

masyarakat yang sebagian besar dilakukan hanya kepada pihak-pihak tertentu dan 

tidak dilakukan secara berkelanjutan (Suprapto, 2013).  

 Hal ini akan mengakibatkan pengambilan keputusan-keputusan penting 

dalam pelaksanaan program CSR akan dilakukan secara sepihak oleh perusahaan 

tanpa melibatkan masyarakat sekitarnya. Fenomena ini adalah bukti bahwa 

adanya ketergantungan sama lain antara perusahaan dengan masyarakat 

sekitarnya. Oleh sebab itu, perusahaan diharapkan memiliki komitmen yang besar 

dalam menjalankan program CSR agar dapat terciptanya keseimbangan ekonomi, 

sosial dan lingkungannya.  

 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 pasal 74 tentang 

Perseroan Terbatas yang disahkan 20 Juli 2007 pasal 74 menyatakan Perseroan 

yang menjalankan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam 

wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biaya Perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan 

kewajaran
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  Dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Miliki Negara Nomor: PER-

05/MBU/2007 yang kemudian dilakukan penyempurnaan dengan Peraturan 

Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-08/MBU/2013 yang ditetapkan 

pada 10 September 2013 tentang Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan 

Program Bina Lingkungan (PKBL) menyatakan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dalam 

bentuk Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan 

(PKBL). Dalam peraturan tersebut terdapat dua program yang dilaksanakan yakni 

program kemitraan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil 

dan program bina lingkungan untuk pemberdayaan kondisi sosial masyarakat. 

Jadi, pengungkapan CSR terutama untuk BUMN saat ini bukan hanya konsep 

sukarela tetapi merupakan kewajiban yang harus diterapkan dan dianggarkan oleh 

perusahaan. 

 CSR menjadi landasan pemikiran dari etika bisnis, bahwa kewajiban 

perusahaan tidak hanya kewajiban ekonomi kepada pemegang saham saja, tetapi 

juga kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pelanggan, 

pegawai, pemerintah, investor bahkan juga kompetitor (Nurlela dan Islahuddin, 

2008). Menurut Hermawan dan Maf'ulah (2014) bahwa CSR berpijak pada tripple 

bottom line (financial, social, dan invironmental) yang muncul karena kondisi 

keuangan tidak menjamin nilai perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan 

(suistainable). 

 Salah satu tujuan dari suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai 

perusahaan dengan mempertahankan keunggulan bisnisnya. Para investor pada 
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awalnya menggunakan laporan keuangan untuk menilai perusahaan yang secara 

umum dapat menggambarkan keberhasilan manajemen perusahaan dalam 

memaksimalkan nilai perusahaan.  

 Menurut Hermawan dan Maf'ulah (2014), menilai perusahaan yang hanya 

dilihat menggunakan kondisi keuangan suatu perusahaan saat ini sudah tidak 

relevan lagi. Investor individual lebih tertarik melihat laporan informasi sosial 

dalam laporan tahunan. Untuk mengungkapkan laporan informasi sosial, 

lingkungan dan keuangan dibutuhkan suatu sarana yakni dengan 

mengungkapannya dalam laporan berkelanjutan (sustainability reporting).  

 Nilai perusahaan dapat dilihat melalui nilai pasar atau nilai buku 

perusahaan dari ekuitasnya. Dalam neraca keuangan, ekuitas menggambarkan 

total modal perusahaan dan nilai pasar bisa menjadi ukuran nilai perusahaan. Nilai 

pasar dapat memberikan kemakmuran bagi para pemegang sahan secara maksimal 

apabila harga saham meningkat. Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi 

kemakmuran pemegang sahamnya (Mandasari et al., 2013).  

 Menurut Ibrahim et al. (2015) bahwa dengan menerapkan CSR, 

perusahaan memiliki alat pemasaran baru jika dilaksanakan secara berkelanjutan. 

Pengungkapan CSR memiliki dampak pada pengeluaran biaya yang akan menjadi 

beban perusahaan dan dapat mengurangi pendapatan sehingga profit perusahaan 

akan menurun. Tetapi, dengan program CSR reputasi perusahaan akan semakin 

baik sehingga akan semakin tingginya loyalitas konsumen terhadap perusahaan. 

 Penelitian tentang CSR dan nilai perusahaan memiliki hasil yang tidak 

konsisten. Penelitian Nurlela dan Islahuddin (2008) menyatakan penerapan CSR 
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tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan rasio 

Tobin’Q. Hal ini menunjukkan bahwa faktor yang menentukan nilai perusahaan 

bukanlah dari penerapan CSR di dalam perusahaan. Penelitian Suhartati et al. 

(2011) juga menyatakan pengungkapan CSR tidak signifikan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan rasio Tobin’Q. Hal ini 

menunjukkan perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian belum 

mengungkapkan keseluruhan informasi sosialnya sesuai checklist index dalam 

mengukur tingkat pengungkapan CSR. 

 Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Gunawan dan Utami (2008), 

Mandasari et al. (2013), dan Ibrahim et al. (2015) menemukan adanya pengaruh 

positif antara pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan 

rasio Tobin’Q. Hal ini menunjukkan pengungkapan CSR menjadi faktor penting 

dalam meningkatkan nilai perusahaan.  

 Dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan pengungkapan corporate 

social responbility (CSR) terhadap nilai perusahaan ada perbedaan dalam 

penelitian, sehingga penelitian ini perlu dilakukan. Selain itu, Penelitian tentang 

pengungkapan CSR merupakan isu yang sangat menarik untuk diteliti. CSR 

bukan hanya sekedar kewajiban pelaporan perusahaan kepada lingkungan dan 

sosial, tetapi juga sebagai perbuatan sukarela demi keberlangsungan perusahaan 

dan kesejahteraan sosial maupun lingkungan. 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengungkapan corporate social responbility (CSR) pada Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di BEI tahun 2013-2014? 

2. Apakah pengungkapan corporate social responbility (CSR) berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis untuk mengadakan penelitian adalah: 

1. Untuk mengkaji pengungkapan Corporate Social Responbility (CSR) pada Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di BEI tahun 2013-2014. 

2. Untuk menelaah pengaruh pengungkapan Corporate Social Responbility (CSR) 

terhadap nilai perusahaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Investor 

Penelitian ini dapat memberikan informasi untuk pertimbangan berinvestasi 

pada perusahaan yang berpotensi memiliki nilai perusahaan yang baik dengan 

mempertimbangkan pengungkapan corporate social responbility (CSR). 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian lain 

untuk penelitian selanjutnya. 


