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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia usaha semakin menyadari bahwa perusahaan tidak lagi dihadapkan 

pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu aspek ekonomi 

yang direfleksikan dalam kondisi financial-nya saja, namun juga harus 

memperhatikan aspek social dan lingkungannya (Wibisono, 2007:33). Praktik 

Corporate Social Resposibility (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan telah mengalami perubahan dari waktu kewaktu (Heryanto, 2017).   

Hal ini penting karena perusahaan secara langsung maupun tidak langsung akan 

mempengaruhi lingkungan eksternal karena keberadaan perusahaan ditengah 

lingkungan masyarakat. Penerapan tanggung jawab social perusahaan (Corporate 

social responsibility, selanjutnya disebut CSR di Indonesia baru dimulai pada 

awal tahun 2000, walaupun kegiatan dengan esensi dasar yang sama telah berjalan 

sejak tahun 1970-an (Harmoni 2010).  

Isu mengenai peran perusahaan terhadap lingkungan menjadi perhatian 

bagi masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap dampak perusahaan pada 

kondisi sosialnya dan lingkungan hidup semakin penting, sehingga mulai 

menekan perusahaan untuk mengungkapkan pertanggung jawaban sosialnya, 

karena perusahaan menggunakan sumber daya sebagai penggerak aktivitas. 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang sesuai dengan Undang-

Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dimana perusahaan harus 
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mematuhi peraturan tersebut, perusahaan yang dibidang atau berkaitan dengan 

sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial perusahaan maupun 

lingkungan dalam melakukan kegiatan usaha. Program Corporate Social 

Responsibility (CSR) memang tidak bisa terlihat dalam jangka pendek, namun 

implikasinya baik langsung atau tidak akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan di masa mendatang karena CSR merupakan bagian dari strategi bisnis 

bagi perusahaan dan digolongkan sebagai investasi jangka panjang  

     Adapun penelitian ini pengungkapan CSR sebagai variable independen 

dengan menggunakan standar pengungkapan oleh GRI (Global Reporting 

Initiative) di dalam mengukur pengungkapan tanggung jawab sosial (Christy, 

2015). 

Menurut Zuredah (2010) pengukuran kinerja keuangan merupakan salah 

satu faktor yang sangat penting perusahaan, karena pengukuran tersebut 

digunakan sebagai dasar untuk menyusun sistem imbalan dalam perusahaan, yang 

dapat mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan yang penting mengenai aset 

yang digunakan untuk membuat keputusan yang menyalurkan kepentingan 

perusahaan. 

 Dipilihnya perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman 

karena perusahaan tersebut merupakan bagian dari perusahaan manufaktur 

sebagai kontributor lebih dalam perkembangan sektor perekonomian di Indonesia 

dan masyarakat, tentunya akan dikonsumsi oleh masyarakat luas dan juga pada 

tahun 2018 Kementerian Perindustrian mencatat, sepanjang tahun 2018, industri 

makanan dan minuman mampu tumbuh sebesar 7,91 persen atau melampaui 

pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,17 persen, industri makanan menjadi 
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salah satu sektor yang menopang peningkatan nilai investasi nasional, yang pada 

tahun 2018 menyumbang hingga Rp56,60 triliun. (www.kemenperin.go.id). 

 Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba untuk mengungkapkan 

pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan. Penelitian 

tersebut antara lain dilakukan oleh Rosdwianti et al., (2016) meneliti tentang 

pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap profitabilitas 

perusahaan sektor industri konsumsi yang terdaftar di BEI, hasil penelitian yakni 

menunjukkan CSR berpengaruh signifikan terhadap ROA, ROE, dan EPS,  namun 

penelitian yang dilakukan Marissa et al (2013) tentang pengaruh Corporate Social 

Responsibility yang diproksikan pada Return on Asset (ROA), Return on Equity 

(ROE), dan Earning per Share (EPS) tidak berpengaruh signifikan. Berbeda 

kemudian dengan Akbar et al., (2016) pengaruh Corporate Social Responsibility 

(CSR) terhadap kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi dengan hasil 

penelitian CSR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA, berbeda 

dengan ROE memiliki pengaruh yang tidak signifikan.  

 Motivasi penelitian ini dilakukan sebab adanya hasil penelitian yang tidak 

konsisten antara peneliti terdahulu. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk 

membuktikan secara empiris pengaruh pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap kinerja keuangan, dengan variabel independennya 

pengungkapan CSR dan kinerja keuangan sebagai variabel dependen diproksikan 

pada Return on Asset (ROA), Return on Eqiuty (ROE) dan Net Profit Margin (NPM).  

 Pada penelitian ini peneliti mengacu pada penelitian Marissa et al., (2013) 

Terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni 

objek yang diteliti, penelitian ini menggunakan objek perusahaan manufaktur sub 
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sektor makanan dan minuman  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan 

Marissa et al., (2013) menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2010-2011 dan variabel dependennya ROA, ROE dan EPS, sedangkan 

penelitian ini menggunakan variabel dependennya yakni kinerja keuangan dengan 

menggunakan rasio profitabilitas diproksikan dengan ROA, ROE dan NPM.  

 Perbedaan dengan penelitian sebelumnya penelitian ini menggunakan Net 

Profit Margin (NPM) sebagai proksi dalam kinerja keuangan dan tahun 

pengamatan mulai tahun 2016-2018. Rasio profitabilitas Net Profit Margin 

(NPM) dimana salah satu rasio yang memiliki kemampuan bagi perusahaan dalam  

menghasilkan laba yang diperoleh yang berasal dari hasil kegiatan operasional 

perusahaan tersebut. Kegiatan operasional perusahaan yang dimaksud yaitu salah 

satunya adalah kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Semakin besar 

tingkat NPM perusahaan, maka semakin produktif perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan operasionalnnya. Hal ini menunjukkan bahwa NPM memiliki hubungan 

yang relevan terhadap CSR. 

  Penelitian ini bermaksud untuk meneliti Corporate Social Responsibility 

(CSR) terhadap kinerja keuangan apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak 

berpengaruh secara signifikan, peneliti mengambil judul sebagai berikut : 

“PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP KINERJA KEUANGAN (STUDI 

EMPIRIS PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN 

DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

TAHUN 2016-2018)”. 
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B.  Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Apakah pengungkapan corporate social responsibility (CSR) berpengaruh 

terhadap return on asset (ROA)? 

2. Apakah pengungkapan corporate social responsibility (CSR) berpengaruh 

terhadap return on equity (ROE)? 

3. Apakah pengungkapan corporate social responsibility (CSR) berpengaruh 

terhadap net profit margin (NPM)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang hendak 

dicapai  dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh pengungkapan corporate social responsibility 

terhadap ROE 

2. Menganalisis pengaruh pengungkapan corporate social responsibility 

terhadap ROA 

3. Menganalisis pengaruh pengungkapan corporate social responsibility 

terhadap NPM 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang 

lebih mendalam terhadap pelaksanaan corporate social responsibility pada 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman di Indonesia yang 
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terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Secara rinci dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Bagi manajemen perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan bagi pihak perusahaan sebagai motivasi dan dorongan untuk 

mengungkapkan CSR juga mengungkapkannya dilaporan tahunan 

perusahaan dan untuk berperan aktif dalam kegiatan CSR. 

2. Bagi investor dan calon investor, hasil dari penelitian ini diharapkan 

memberikan informasi dan bahan pertimbangan untuk investor dan calon 

investor dalam menganalisis jual-beli dipasar modal, dan investor 

diharapkan dapat mengambil keputusan tepat dalam berinvestasi pada 

perusahaan. 

3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong perusahaan-

perusahaan untuk selalu aktif berkontribusi dalam peraktik Corporate Social 

Responsibility (CSR) sebagai penunjang pembangunan yang dipercaya 

dapat meningkatkan kinerja keuangan. 

 

 

 

 

 


