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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masyarakat semakin cermat dalam menilai dampak sosial yang 

ditimbulkan perusahaan dari kegiatan operasinya. Hal ini menimbulkan 

tuntutan kepada perusahaan agar memperhatikan dampak sosial yang timbul 

dan bagaimana mengatasinya.Tanggung jawab sosial perusahaan tidak 

hanya sebatas peduli lingkungan saja, tetapi juga kepada seluruh pemangku 

kepentingan diantaranya karyawan, pelanggan, kreditor, pemegang saham, 

dan komunitas. Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering disebut 

corporate social responsibility (CSR) dapat dikatakan sebagai suatu 

kepercayaan bahwa para manager, dalam menjalankan fungsi 

mengorganisasikan dan mengelola usaha akan membuat keputusan yang 

didasarkan kepada pemaksimuman kepentingan sosial dan ekonomi 

(Parengkuan & Lambey, 2017) . 

Pada dasarnya, CSR memang bertumpu pada suatu bentuk tanggung 

jawab perusahaan terhadap stakeholder yang terkait. Beberapa hal yang 

termasuk di dalam program CSR ini diantaranya adalah: Tatalaksana 

perusahaan (corporate governance), Kesadaran perusahaan perusahaan 

terhadap lingkungan, Standar bagi karyawan dan kondisi tempat kerja, 

Hubungan perusahaan dengan masyarakat, dan investasi sosial perusahaan.
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Riset terbaru menyatakan perusahaan di Indonesia memiliki kualitas 

tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) yang lebih 

rendah dibandingkan dengan perusahaan asal Thailand. 

Riset Centre for Governance, Institutions, and Organizations 

National University of Singapore (NUS) Business School memaparkan 

rendahnya pemahaman perusahaan terhadap praktik CSR, menyebabkan 

rendahnya kualitas pengoperasian agenda tersebut. Riset itu melakukan 

studi terhadap 100 perusahaan di empat negara yakni Indonesia, Malaysia, 

Singapura dan Thailand. 

Direktur CGIO National University of Singapore Business School 

Lawrance Loh mengatakan empat negara sampel tersebut memiliki tingkat 

pelaporan CSR yang tinggi, namun tak otomatis membuat kualitas 

praktiknya pun tinggi. Berbagai perusahaan di Indonesia, Malaysia, 

Singapura dan Thailand memberikan perhatiannya terhadap pentingnya 

pelaporan CSR (CNN Indonesia). 

Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi 

pertumbuhan dan keberlanjutan (sustainability) perusahaan dan bukan lagi 

dilihat sebagai sarana biaya melainkan sebagai sarana meraih keuntungan. 

Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung 

terciptanya pembangunan berkelanjutan. Menurut konsep CSR sebuah 

perusahaan dalam melaksanakan aktivitas dan pengambilan keputusannya 

tidak hanya berdasarkan faktor keuangan semata melainkan harus juga 

berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun masa 



3 
 

 
 

yang akan datang. Khususnya dalam rangka pencapaian tujuan utama 

perusahaan tersebut. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan 

salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang 

sesuai dengan isi Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 

Tahun 2007. Undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan yang 

melakukan kegiatan usaha di bidang/berkaitan dengan sumber daya alam 

melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam Pasal 66 ayat 2c 

Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 juga dinyatakan 

bahwa semua perusahaan wajib untuk melaporkan pelaksanaan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan (Parengkuan & 

Lambey, 2017) 

Kinerja perusahaan merupakan salah satu gambaran tentang kondisi 

keuangan perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, 

sehingga dapat mengetahui  baik buruknya keadaan keuangan perusahaan 

yang menjadi cerminan prestasi kerja perusahaan dalam periode tertentu. 

(Kusmo, 2008) dalam (Bahy & Wibisono, 2016). Kinerja perusahaan dapat 

diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi 

kinerja keuangan dan posisi keuangan di masa lalu seringkali digunakan 

sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa yang 

akan datang dan hal lain yang secara langsung akan menjadi perhatian 

pemakai seperti pembayaran upah, deviden, pergerakan harga sekuritas dan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya saat jatuh tempo. 

Kinerja merupakan suatu hal penting yang harus dicapai setiap perusahaan, 
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karena kinerja merupakan salah satu cerminan dari kemampuan perusahaan 

dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. 

Pengukuran kinerja keuangan dilakukan melalui rasio-rasio 

keuangan (financial rasio). Rasio-rasio tersebut merupakan suatu cara 

untuk membandingkan dan menelaah hubungan yang ada di antara berbagai 

informasi keuangan. Penggunaan rasio akan menghilangkan masalah 

ukuran,  karena ukuran akan secara efektif terbagi, yang akhirnya 

didapatkan adalah presentase, kelipatan, atau periode waktu (Ross, 

Westerfield, Jordan, 2009:78). 

Menurut (Kasmir, 2015) profitabilitas merupakan kemempuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio profabilitas juga memberikan 

ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan 

oleh laba yang dihasilkan dari pendapatan investasi dan penjualan. Intinya 

bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan efektivitas perusahaan, semakin 

tinggi laba yang dihasilkan maka perusahaan tersebut semakin efektif. Rasio 

profabilitas dapat diukur dengan indikator ROE (Return on Equity), DER 

(Debt to Equity Ratio) dan PER (Price Earning Ratio). 

Banyaknya program CSR tahun 2016 PT. Holcim yang belum 

diberikan yang menyebabkan warga sekitar PT. Holcim melakukan demo 

dengan tujuh tuntutan realisasi program Corporate Social Responsibility. 

Diantaranya tidak adanya transparansi proses perekrutan tenaga kerja 

(Naker) sesuai dengan kesepakatan perusahaan yang awalnya akan 

melibatkan 75% naker local dan 25% naker asing. Akibat dari kejadian 
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unjuk rasa masyarakat ini berimbas pada laba perusahaan turun pada tahun 

2017. 

Dapat diartikan bahwa ketika CSR semakin banyak yang 

diungkapkan, maka kepercayaan masyarakat akan tanggung jawab dari 

dampak yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan juga semakin tinggi, 

sehingga perusahaan akan melakukan aktivitasnya/produksinya dengan 

lancar. Dengan begitu perusahaan akan menghasilkan laba yang maksimal 

atas kegiatan operasionalnya. 

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba untuk mengungkapkan 

aktivitas CSR dalam pengungkapan sosial perusahaan sebagian 

berpengaruh secara positif dengan kinerja perusahaan dan sebagian tidak 

berpengaruh dengan kinerja perusahaan. Penelitian tersebut diantaranya 

(Husnan, 2013) yang menunjukkan hasil analisis dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa indeks pengungkapan sosial dalam laporan keuangan 

tahunan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan pada 1 tahun ke depan 

yang diukur dengan ROA dan ROS, namun tidak secara signifikan 

mempengaruhi ROE dan Current Rasio.  

Selain itu, pada penelitian (Boro, 2016) juga menunjukkan bahwa 

pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang 

diukur dengan ROA, ROE, Profit Margin, Tobin’s Q, Earning Per Share 

dan Economic Value Aded pada perusahaan perusahaan manufaktur. 

Namun pada penelitian (Parengkuan & Lambey, 2017) 

membuktikan secara empiris hasil uji yang di lakukan bahwa CSR tidak 
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mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan 

Return On Asset pada perusahaan manufaktur.  

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh dari CSR 

(Corporate Social Responsibility) terhadap kinerja keuangan khususnya 

pada perusahaan manufaktur. Meskipun penelitian ini telah banyak 

dilakukan, akan tetapi dari penelitian-penelitian yang terdahulu memiliki 

hasil yang berbeda- beda. Dan dari penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang terdapat perbedaan mengenai sampel. Beberapa penelitian 

terdahulu hanya menganalisis perusahaan manufaktur pada dua periode 

(tahun) saja, sedangkan penelitian sekarang menganalisis perusahaan 

manufaktur dengan periode analisis dari tahun 2016 sampai 2018 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah ditulis diatas,  peneliti akan 

meneliti Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja 

Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2018, untuk mengetahui dampak atau 

pengaruh dari Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Penelitian terdahulu hanya menggunakan rasio profitabilitas 

sebagai pengukur kinerja , namun penelitian ini menggunakan rasio 

profitabilitas yang diukur dengan ROE (Return  On Equity), rasio  

solvabilitas yang diukur dengan DER (Debt to Equity Ratio) dan  

menggunakan rasio pasar yang diukur dengan  PER (Price Earnings Ratio). 

Karena peneliti ingin melihat kinerja keuangan tidak hanya dari kemampuan  
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perusahaan  dalam menghasilkan laba, tetapi melihat dari kemampuan 

perusahaan membayar kewajiban/hutang serta kemampuan perusahaan 

membuat investor yakin untuk menanamkan modalnya di perusahaan. 

B. Rumusan Masalah 

  Dari penjelasan latar belakang diatas, maka yang menjadi prumusan 

masalah dalam dilakukannya penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana pengungkapan Corporate Social Responsibility pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

2. Bagaimana kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI? 

3. Apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility 

berpengaruh terhadap ROE?  

4. Apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility 

berpengaruh terhadap DER? 

5. Apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility 

berpengaruh terhadap PER? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mendeskripsikan pengungkapan Corporate Social Responsibility dan 

kinerja keuangan pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

b. Mendeskripsikan kinerja keuangan pada perusahaan yang terdaftar di 

BEI. 

c. Menguji pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility  

terhadap kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan ROE (Return on 

equity). 

d. Menguji pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility  

terhadap kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan DER (Debt To 

Equity Ratio). 

e. Menguji pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility  

terhadap kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan PER (Price 

Earning Ratio). 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat/kegunaan antara lain: 

a. Manfaat teoritis yang diharapkan dari penulisan penelitian ini yaitu 

mampu menambah pengetahuan mengenal pengaruh Corporate 

Social Responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan 

manufaktur serta dapat mengembangkan penelitian dari penelitian 

sebelumnya. 
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b. Manfaat praktis yang diharapkan: 

1) Bagi perusahaan, dapat memberikan sumbangan pemikiran 

tentang pentingnya pertanggungjawaban social untuk 

diungkapkan di dalam laporan perusahaan dan sebagai 

pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk 

lebih meningkatkan kepeduliannya pada lingkungan sosial.  

2) Bagi investor, akan memberikan informasi yang dapat 

memberikan pertimbangan mengenai aspek-aspek yang 

perlu diperhitungkan dalam investasi  selain dari aspek 

fundamental.  

3) Bagi masyarakat, akan memberikan kesadaran bahwa 

masyarakat dapat berperan sebagai pengontrol atas perilaku-

perilaku perusahaan dan juga semakin meningkatkan 

kesadaran mereka akan hak-hak yang harus diperoleh. 

 


