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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan adalah sebuah entitas ekonomi yang konsep utamanya adalah

menghasilkan laba untuk sebesar-besarnya kemakmuran pemagang saham.

Manajemen perusahaan berusaha menerapkan tata kelola yang baik dengan cara

menghormati kepentingan semua pihak terkait secara proporsional sesuai

kontribusi dan kewenangan terhadap perusahaan. Konsep tata kelola ini

mengalami penyempurnaan terkait respons masyarakat terhadap aktivitas

perusahaan. Dampak yang dihasilkan memunculkan kesadaran masyarakat akan

dampak positif maupun negatif, sehingga perusahaan mengalami tekanan dan

tuntutan agar memperluas tanggung jawab sosialnya. Tanggung jawab

pengelolaan organisasi yang semula hanya kepada stockholder bergeser pada

stakeholder. Dari sinilah muncul konsep tanggung jawab sosial (Masnila, 2010).

Tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) semakin

mendapat perhatian oleh kalangan dunia usaha. Di Indonesia sejak era reformasi

bergulir, masyarakat semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap

dunia usaha. Perubahan pada tingkat kesadaran pada masyarakat memunculkan

kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan corporate social responsibility

(CSR) yang digunakan sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-

keuangan yang berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan
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lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat dalam laporan tahunan perusahaan atau

laporan sosial terpisah (Sembiring, 2005).

Sihite (2012) selaku Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM

meminta setiap perusahaan pertambangan menerapkan program tanggung jawab

sosial (CSR) berupa program yang dapat mengurangi dampak kerusakan

lingkungan dari usaha pertambangan. Hal ini didorong karena gencarnya isu dari

LSM lingkungan yang kerap mengidentikkan pertambangan dengan kehancuran

lingkungan. Kementrian ESDM meminta setiap perusahaan pertambangan

menerapkan program tanggung jawab sosial berupa program yang dapat

mengurangi dampak kerusakan lingkungan dari usaha pertambangan.

Menurutnya, perusahaan harus bisa meminimalkan dampak negatif yang

ditimbulkan dari usahanya. Sayangnya, sebagian besar perusahaan yang dianggap

biang kerok perusak lingkungan, belum memandang penting program tanggung

jawab sosial terhadap masyarakat atau lingkungan sekitar.

Perkembangan CSR juga terkait dengan semakin parahnya kerusakan

lingkungan yang terjadi di Indonesia maupun dunia, mulai dari penggundulan

hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim. Hal ini membuat pemerintah

membuat sebuah kebijakan terhadap CSR yang tertuang di dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan Perusahaan Terbatas yang ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan

Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial

dan lingkungan  yang  bertujuan mewujudkan pembangungan ekonomi
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berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang

bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun

Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi,

seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat

setempat.

Terdapat pandangan yang menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya di

nilai dari kinerja finansialnya saja tetapi juga dinilai dari kinerja sosial perusahaan

(corporate social performance), yaitu bagaimana perusahaan tidak hanya

memuaskan seluruh stakeholder yang menjadi salah satu faktor munculnya

pandangan bahwa perusahaan harus melaksanakan  aktivitas sosial, di samping

aktivitas operasionalnya (Budiarsi, 2005).

Dalam pelaksanaan CSR akan disosialisasikan  kepada publik melalui

pengungkapan sosial dalam laporan tahunan. Pengakomodasian unsur tanggung

jawab sosial di Indonesia belum dijalankan dengan baik dan wajar dalam proses

penilaian dampak sosial maupun dalam pelaporan. Ini dibuktikan dengan begitu

banyak timbul berbagai konflik dan masalah pada industrial seperti demonstrasi

dan protes yang menyiratkan ketidakpuasan beberapa elemen stakeholders pada

manajemen perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan bukan lagi sekedar

kegiatan ekonomi (menciptakan profit demi kelangsungan usaha) melainkan juga

tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Dunia usaha tidak lagi dihadapkan

pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan

(corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tetapi
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tanggung jawab sosial perusahaan harus berpijak pada triple bottom line yaitu

perusahaan harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan (Wibisono, 2007).

Pemahamam CSR dijalankan melalui 3 pilar penting, yaitu profit, people,

planet (3P). Konsep ini berisikan sebuah pemahaman bahwa tujuan bisnis tidak

hanya sekedar untuk memperoleh keuntungan atau mencari laba (profit), tetapi

juga mensejahtrakan  orang (people), dan menjamin kelangsungan hidup (planet)

yang di dalamnya berupa kegiatan community development yang kemudian

dikembangkan untuk mencapai citra yang baik di mata para stakehorlder

perusahaan. Adanya beberapa pihak yang masih memandang pelaksanaan CSR

dalam konteks profitabilitas perusahaan merupakan tantangan tersendiri, karena

seyogyanya perusahaan juga harus memperhatikan orang dan lingkungan

sekitarnya.

Perusahaan yang mengedepankan konsep community development lebih

menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat

sehingga dapat menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial

perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang-

peluang sosial ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi

yang diinginkan. Selain itu akan tumbuh trust (rasa percaya) dan sense of

belonging (rasa memiliki)  akan terbentuk dari masyarakat sehingga masyarakat

merasakan adanya manfaat atas kehadiran  perusahaan (Pambudi, 2006).

Lingkungan secara tidak langsung akan menunjukkan hubungan antara

prinsip akuntansi dengan fenomena dunia nyata. Apabila lingkungan berubah,

maka akuntansi harus mengikuti perubahan tersebut agar akuntansi tetap
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mempunyai peran serta bermanfaat bagi lingkungannya. Akuntansi berurusan

dengan perusahaan, yang merupakan kelompok sosial; akuntansi berkaitan dengan

transaksi dan peristiwa ekonomi lainnya yang memiliki konsekuensi sosial  dan

mempengaruhi hubungan sosial, akuntansi menghasilkan pengetahuan yang

berguna dan bermakna bagi manusia yang terlibat dalam aktivitas yang memiliki

implikasi sosial; akuntansi terutama bersifat mental. Atas dasar pedoman tersebut,

akuntansi adalah sains sosial (Belkaoui, 2000).

Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi, perusahaan

perlu mengungkapkan kinerja CSR dalam “Laporan CSR”. Melalui laporan ini

akan terungkap apakah tingkat keterbukaan perusahaan sudah satu level dengan

harapan masyarakat (Darwin, 2006). Hal tersebut sesuai dengan asumsi bahwa

terdapat kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat, maka sudah

seharusnya perusahaan mengungkapkan kinerja sosialnya kepada pihak eksternal

sebagai informasi dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam hal prospek

perusahaan.

Peristiwa yang belakangan ini banyak menyita perhatian stakeholder

menyadarakan akan arti penerapan CSR. Sebagai contoh, PT. Freeport Indonesia

salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia yang berlokasi di Papua,

yang memulai operasinya sejak tahun 1969, sampai saat ini tidak lepas dari

konflik berkepanjangan dengan masyarakat lokal, baik terkait dengan tanah

ulayat, pelanggaran adat, maupun kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi

(Wibisono, 2007). Kasus pencemaran Teluk Buyat, yaitu pembuangan tailing ke

dasar laut yang mengakibatkan tercemarnya laut sehingga berkurangnnya
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tangkapan ikan dan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat lokal akibat

operasional PT. Newmon Minahasa Raya tidak hanya menjadi masalah nasional

melainkan internasioanal (Leimona dan Fauzi, 2008). Begitupula dengan konflk

hingga tindak kekerasan yang terjadi akibat pencemaran lingkungan dan masalah

sosial terkait operasional PT. Caltex Pacific Indonesia di wilayah Duri Provinsi

Riau, di mana masyarakat  menuntut kompensasi hingga tingkat DPR pusat terkait

dampak negatif operasional perusahaan  tersebut terhadap kondisi ekonomi,

kesehatan  dan lingkungan  yang semakin memburuk (Mulyadi, 2003).

Dari beberapa kasus di atas, masalah sosial dan lingkungan yang tidak

diatur dengan baik oleh perusahaan ternyata memberikan  dampak yang sangat

besar, bahkan tujuan meraih keuntungan dalam aspek bisnis malah berbalik

menjadi kerugian yang berlipat. Penerapan CSR yang awalnya hanya bersifat

sukarela untuk memenuhi kewajiban perusahaan yang tidak memiliki kaitannya

dengan strategi dan pencapaian tujuan jangka panjang, mejadi suatu kegiatan yang

strategis yang memiliki keterkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan dalam

jangka panjang. Saat ini, penerapan corporate social responsibility dipercaya

dapat meningkatkan kinerja perusahaan, di mana para investor cenderung

menanamkan modal kepada perusahaan yang melakukan kegiatan CSR, sehingga

perusahaan-perusahaan yang memiliki kepedulian sosial dapat menggunakan

informasi tanggung jawab sosial sebagai  salah satu keunggulan kompetitif

perusahaan.

Menurut Lindrawati (2008), hubungan CSR dengan kinerja keuangan

perusahaan mengungkap bahwa CSR berpengaruh posotif terhadap kinerja
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keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur menggunakan

return on equity (ROE) yang merupakan salah satu indikator penting bagi investor

untuk menilai prospek perusahaan dimasa yang akan datang dengan melihat

pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Dengan ROE, para investor atau pemilik

dapat melihat tingkat pengembalian atas investasi yang diukur dengan

membandingkan laba bersih terhadap ekuitas saham biasa. Berlanjut dari hal

tersebut, CSR berpengaruh negatif terhadap return on investment (ROI). Sebagai

investor lebih baik melihat dari segi kinerja operasi perusahaan karena dapat

diperoleh informasi laba yang dapat dijadikan dasar untuk menilai seberapa besar

nilai kembalian investasi yang dilakukan.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL

RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN

(Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Logam dan Mineral

Lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah  yang dikemukakan, dihasilkan

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pengungkapan Corporate Social

Responsibility atau CSR disclosure terhadap Return On Equity

perusahaan?
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2. Seberapa besar pengaruh pengungkapan Corporate Social

Responsibility atau CSR disclosure terhadap Return On Investment

perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami hubungan seberapa besar pengaruh

pengungkapan aktivitas CSR atau CSR disclosure terhadap Return On

Equity perusahaan.

2. Mengetahui dan memahami hubungan seberapa besar pengaruh

pengungkapan aktivitas CSR atau CSR disclosure terhadap Return On

Investment perusahaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Diadakannya penelitian terhadap pengaruh CSR terhadap profitabilitas

perusahaan, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna dan juga

bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik aspek ilmu maupun aspek

praktis.

1.4.1 Aspek Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan juga

pengetahuan dalam bidang CSR dan profitabilitas perusahaan. Serta dapat

mengkaji dan membandingkan teori yang diperoleh  mengenai  CSR dan

profitabilitas perusahaan. Diharapkan juga dapat menjadi bahan referensi

penelitian selanjutnya.
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1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

1. Dapat mengembangkan kreatifitas, memahami, dan mengetahui

seberapa jauh ilmu yang diperoleh dalam penelitian ini.

2. Penulis dapat mengembangkan teori ilmu pengetahuan yang

diperoleh di bangku kuliah untuk meneliti dalam suatu organisasi.

3. Mengetahui seberapa jauh kemampuan  penulis dalam menentukan

masalah.

b. Bagi Organisasi yang Diteliti

1. Membantu manajer melakukan perencanaan organisasi di masa

mendatang agar tercapainya suatu tujuan yang diharapkan.

2. Memotivasi manajer untuk ikut serta dalam proses penyusunan

anggaran  untuk kepentingan  pengembangan organisasi dan

pengambilan keputusan.

3. Dapat mempertahankan  atau memperbaiki kinerja dalam suatu

organisasi agar lebih baik lagi.

c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat dijadikan perbandingan  dan bahan acuan penulis

lainnya yang sama-sama membahas hal sejenis, dan dapat juga berguna bagi pihak

yang hanya ingin tahu, maupun bagi mereka yang berniat menelaah hasil

penelitian ini.



10

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam rangka untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti

dalam penulisan skripsi, penelitian ini dilakukan pada perusahaan sub sektor

pertambangan logam dan mineral lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Dalam penelitian dilakukan mulai bulan Juli 2014 sampai dengan selesainya

penelitian ini.


