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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Dasar tujuan utama setiap perusahaan yaitu untuk menghasilkan laba yang 

maksimal dan berusaha untuk meningkatkan laba yang diperoleh agar kinerja 

keuangan dan nilai perusahaan yang dimiliki semakin baik. Semakin baik suatu 

kinerja keuangan dan nilai perusahaan akan mempengaruhi kelangsungan hidup 

perusahaan. Akan tetapi, menghadapi persaingan antar perusahaan yang semakin 

ketat, perusahaan dituntut untuk menciptakan suatu cara untuk mengantisipasi 

segala situasi yang terjadi di perusahaan agar mampu bertahan dan tetap maju. 

Tujuan lain yang perlu diperhatikan oleh perusahaan saat ini bukan hanya dituntut 

untuk menciptakan laba setinggi-tingginya, masalah sosial dan lingkungan menjadi 

sebuah tuntutan yang harus dihadapi dan dipenuhi oleh perusahaan untuk dapat 

menjalankan operasi perusahaan. Corporate Social Responsibility  (CSR) 

merupakan suatu bentuk kepedulian perusahaan yang berkaitan dengan masalah 

sosial dan lingkungan (Yudharma, 2016). Corporate Social Responsibility  adalah 

gagasan yang membuat perusahaan tidak hanya bertanggungjawab dalam hal 

keuangannya saja, tetapi juga terhadap masalah sosial dan lingkungan sekitar 

perusahaan agar perusahaan dapat terus berjalan tanpa ada protes atau masalah yang 

timbul karena kurang memperhatikan lingkungan (Bawafi dan Prasetyo, 2015). 

Manfaat Corporate Social Responsibility terhadap perusahaan bisa ditinjau dari 

kinerja keuangan perusahaan dan nilai perusahaan. Setiap perusahaan umunya akan 

berusaha meningkatkan kinerja keuangannya, karena berharap
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dengan kinerja keuangan yang baik maka nilai perusahaan akan meningkat 

sehingga akan diminati oleh investor. Perusahaan yang melakukan kegiatan 

Corporate Social Responsibility dianggap akan meningkatkan tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap produk atau jasa perusahaan sehingga masyarakat akan lebih 

meminati produk atau jasa yang di tawarkan oleh perusahaan (Aryani, 2012). Sapta 

(2009) dalam Yudharma (2016), menyatakan bahwa investasi yang tinggi pada 

tindakan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan akan berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan karena investor menjadikan CSR sebagai 

pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Semakin tinggi minat investor 

untuk berinvestasi dalam perusahaan akan berpengaruh baik pada nilai perusahaan. 

Pada umumnya biaya Corporate Social Responsibility meliputi biaya 

kesejahteraan karyawan, biaya untuk komunitas, biaya bina lingkungan, dan biaya 

kemitraan. Biaya Corporate Social Responsibility ini dikeluarkan untuk 

keberlanjutan hidup perusahaan, karena tanggungjawab perusahaan terhadap 

dimensi sosial dan lingkungan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan 

(Daud dan Amri, 2008). Terkait biaya kesejahteraan karyawan juga penting untuk 

diperhatikan, karena terkait pihak internal yang akan berpengaruh pada semangat 

kerja karyawan sehingga karyawan akan berusaha untuk meningkatkan prestasi 

kerja karena merasa dihargai oleh perusahaan. Satu faktor penting yang dapat 

mempengaruhi produktivitas karyawan adalah dengan memberi gaji dan tunjangan 

kesejahteraan kepada karyawan sehingga hubungan antara karyawan dengan pihak 

perusahaan akan dapat terjalin dengan baik (Indriyani, 2014). Sedangkan biaya 

untuk komunitas, biaya bina lingkungan dan biaya kemitraan merupakan biaya 
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Corporate Social Responsibility yang dikeluarkan untuk pihak eksternal 

perusahaan. Biaya CSR untuk pihak eksternal perusahaan ini dapat meningkatkan 

peluang produk perusahaan karena akan lebih diminati konsumen dan berimplikasi 

pada peningkatan laba. Masyarakat akan beranggapan bahwa perusahaan tidak 

hanya sibuk mencari keuntungan saja tetapi juga peduli akan sosial dan lingkungan 

sekitarnya, sehingga citra perusahaan menjadi baik di mata masyarakat (Yudharma, 

2016). 

Penelitian ini berhubungan dengan teori stakeholder dimana Biaya Corporate 

Social Responsibility yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat 

mendapatkan suatu apresiasi dan citra yang baik sehingga memperoleh suatu timbal 

balik dari masyarakat kepada perusahaan (Reverte, 2009). Dengan demikian, 

stakeholder mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perusahaan sehingga 

perusahaan membutuhkan dukungan yang diberikan oleh stakeholder untuk dapat 

meningkatkan kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Oleh karena itu perusahaan 

menerapkan CSR (Corporate Social Responsibility) sehingga dengan adanya 

program tersebut dapat mensejahterakan karyawan, pelanggan dan masyarakat 

untuk menciptakan suatu hubungan baik antara perusahaan dengan lingkungan 

perusahan baik internal maupun eksternal sehingga eksistensi perusahaan lebih baik 

dan dapat menjadi suatu peluang bisnis yang akan meningkatkan kinerja keuangan 

dan nilai perusahaan (Purwanto, 2011). 

Penelitian mengenai pengaruh biaya Corporate Social Responsibility  dengan 

kinerja keuangan dan nilai perusahaan pernah dilakukan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Yudharma (2016) mengindikasi 
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bahwa biaya CSR yaitu biaya kesejahteraan karyawan berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan perusahaan dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Akan tetapi, jika dilihat dari biaya komunitas (donation) 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan dan nilai perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap biaya komunitas. Irman dan Juliyanti (2017), penelitian ini membuktikan 

bahwa biaya CSR juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan hal ini dibuktikan 

bahwa analisis data biaya kesejahteraan karyawan, biaya kemitraan dan biaya bina 

lingkungan berpengaruh signifikan terhadap ROA (Return On Assets) pada 

Perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara)  yang terdaftar di BEI tahun 2010 

– 2014. Bawafi dan Prasetyo (2015), penelitian lain juga membuktikan secara 

empiris mengenai pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility  

terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel pemoderasi. 

Hasilnya menunjukkan bahwa variabel profitabilitas sebagai variabel pemoderasi 

terbukti secara empiris berpengaruh signifikan terhadap Corporate Social 

Responsibility  dan nilai perusahaan. Dengan kata lain, profitabilitas dapat 

memperkuat pengaruh Corporate Social Responsibility  terhadap nilai perusahaan 

pada saat profitabilitas perusahaan tinggi, dan profitabilitas dapat mengurangi nilai 

perusahaan pada saat profitabilitas perusahaan rendah. Penelitian tentang pengaruh 

CSR terhadap kinerja keuangan juga pernah dilakukan oleh  Mustafa dan 

Handayani (2014), Corporate Social Responsibility tidak mempunyai pengaruh 

signifikan secara parsial terhadap Return On Assets, Corporate Social 

Responsibility  tidak mempunyai pengaruh signifikan secara parsial terhadap 

Return On Equity, Corporate Social Responsibility  tidak mempunyai pengaruh 
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signifikan secara parsial terhadap Operating Profit Margin dan  Corporate Social 

Responsibility  tidak mempunyai pengaruh signifikan secara parsial terhadap Net 

Profit Margin. Jadi, dapat disimpulkan bahawa pengungkapan Corporate Social 

Responsibility tidak mempunya pengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan. 

Beberapa penelitian terkait yang pernah dilakukan menyajikan hasil yang 

berbeda-beda, maka dari itu peneliti akan meneliti kembali terkait pengaruh biaya 

Corporate Social Responsibility  terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Yudharma (2016), perbedaan 

penelitian ini yaitu periode yang dipakai antara tahun 2014-2017. Penelitian ini 

menggunakan periode pengamatan selama 4 tahun, dengan selang waktu 4 tahun 

pelaksanaan Corporate Social Responsibility diasumsikan sudah mendapat respon 

dari masyarakat dan investor. Pemilihan objek penelitian in juga berbeda dari 

penelitian sebelumnya, jika penelitian sebelumnya menggunakan seluruh 

perusahaan maka pada penlitian ini pemilihan objek lebih spesifik ke perusahaan 

manufaktur. Untuk pengukuran kinerja keuangan dan nilai perusahaan yang 

digunakan sama seperti penelitian terdahulu yaitu menggunakan ROA untuk 

mengukur kinerja keuangan dan Tobins’Q untuk mengukur nilai perusahaan. 

Perbedaan lainnya pada penelitian sebelumnya yaitu belum membandingkan hasil 

antara pengaruh biaya Corporate Social Responsibility  terhadap kinerja keuangan 

dengan pengaruh biaya Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan 

untuk menilai hasil manakah yang lebih memiliki pengaruh yang tinggi antara 

pengaruh biaya CSR terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan. 
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Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada periode 2014-2017. Perusahaan manufaktur dipilih sebagai 

sampel dalam penelitian ini karena perusahaan manufaktur lebih banyak pengaruh 

atau dampak terhadap lingkungan sekitar sebagai akibat dari aktivitas yang 

dilakukan perusahaan dan sektor perusahaan ini rentan terhadap masalah yang 

terkait dengan lingkungan dan sosial  (Bawafi dan Prasetyo, 2015).  

B.  Rumusan Masalah 

1. Apakah Biaya Kesejahteraan Karyawan Berpengaruh Terhadap Kinerja 

Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2014-

2017? 

2. Apakah Biaya Komunitas Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2017? 

3. Apakah Biaya Kesejahteraan Karyawan Berpengaruh Terhadap Nilai 

Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2014-

2017? 

4. Apakah Biaya Komunitas Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan Pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2017? 

5. Apakah Ada Perbedaan Pengaruh Biaya CSR (Corporate Social 

Responsibility) Terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan Pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2017? 
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C.  Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini bertujuan untuk menghindari adanya 

pelebaran pokok permasalahan sehingga memudahkan dalam pembahasan dan 

tujuan penelitian lebih terarah. Batasan masalah dalam penelitian ini menyangkut 

pada biaya Corporate Social Responsibility (CSR) dimana dalam penelitian ini 

hanya menggunakan dua biaya CSR yaitu meliputi Biaya Kesejahteraan Karyawan 

dan Biaya Komunitas. 

D. Tujuan  

1. Membuktikan Secara Empiris Pengaruh Biaya Kesejahteraan Karyawan 

Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di 

BEI Tahun 2014-2017. 

2. Membuktikan Secara Empiris Pengaruh Biaya Komunitas Terhadap Kinerja 

Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-

2017. 

3. Membuktikan Secara Empiris Pengaruh Kesejahteraan Karyawan Terhadap 

Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 

2014-2017. 

4. Membuktikan Secara Empiris Pengaruh Biaya Komunitas Terhadap Nilai 

Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-

2017. 

5. Membandingkan Perbedaan Pengaruh Biaya CSR (Corporate Social 

Responsibility) Terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017. 



8 

E. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat. 

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi literatur ilmu Akuntansi,

khususnya dalam kajian biaya Corporate Social Responsibility  terhadap

kinerja keuangan dan nilai perusahaan.

b. Sebagai refrensi untuk menilai kinerja keuangan dan nilai perusahaan bagi

investor maupun calon investor sehingga investor dapat menilai perusahaan

yang memiliki potensi keuntungan yang lebih besar.

c. Sebagai suatu informasi bagi para manajer dalam mengelola corporate social

responsblitiy sehingga dapat menciptakan suatu citra yang baik dan

menguntungkan dari pihak perusahaan

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bahwa biaya Corporate Social

Responsibility  dapat menjadi pemicu untuk meningkatkan kinerja keuangan

perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan sehingga perusahaan

mempunyai suatu eksistensi yang baik untuk keberlangsungan hidup

perusahaan




