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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Corporate Social Responsibility (CSR)

2.1.1 Konsep dan Pengertian Corporate Sosial Responsibility

Banyak istilah tentang tanggungjawab perusahaan, dalam perundang-

undangan menggunakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau corporate

social responsibility atau kadangkala orang menyebut juga dengan business social

responsibility atau corporate citizenship atau corporate responsibility atau

business citizenship. Istilah-istilah diatas sama artinya dan sering digunakan untuk

merujuk pengertian CSR (Marneli, 2012).

CSR walau masih sangat sedikit tapi sudah diatur secara tegas di

Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007

tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina

Lingkungan, khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN. Setelah itu tanggung

jawab sosial perusahaan dicantumkan lagi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT, 2007).

Beberapa ahli dan artikel mendefinisikan corporate sosial responsibility

atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai berikut:

Menurut Post, Lawrenceand Weber (2005) yaitu:

“CSR means that a corporation should be held accountable for any of its
action that affect people, their communities, and their environment”
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Menurut The World Business Council for Sustainable Development

(WBCSD), yaitu:

"Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by
business to contribute to economic development while improving the
quality of life of the workforce and their families as well as of the
community and society at large."
Corporate sosial responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan

adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi

berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, dan

masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.

Kotler dan Lee (2005) mendefinisikan CSR yaitu:

“Corporate social responsibility is a commitment to improve community

well being trough discretionary bussines practices and contribution of

corporate resource”

Sedangkan menurut Widjaja & Yeremia (2008) CSR merupakan bentuk

kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal

(stakeholder) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan

perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha

(sustainability) perusahaan tersebut.

Corporate sosial responsibility lebih dari sekedar perbuatan etika, tetapi

merupakan harapan sosial. Di seluruh dunia, terjadi peningkatan harapan

masyarakat terhadap suatu organisasi agar mereka menjadi warga negara yang

baik, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat di sekeliling mereka. Pada

saat ini sangat penting diperhatikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan

bukanlah praktek tertutup atau bentuk kegiatan yang tidak rutin, bukan pula
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kegiatan yang melibatkan inisiatif yang didorong motivasi pemasaran dan manfaat

hubungan masyarakat. Seharusnya corporate sosial responsibility adalah suatu

kelengkapan yang komprehensif dari kebijakan yang menyatu melalui operasi

bisnis dan proses pengambilan keputusan yang didukung dan dihargai pula oleh

manajemen puncak (Kiroyan, 2006:54).

Dari berbagai definisi di atas, corporate sosial responsibility pada

dasarnya mempunyai tujuan dan  persepsi yang sama dan dapat disimpulkan

bahwa corporate sosial responsibility merupakan kewajiban dan komitmen bisnis

perusahaan atau organisasi yang berkaitan dengan nilai-nilai etika dan hukum

untuk berintegrasi dan kepedulian terhadap konsumen, para karyawan perusahaan,

keluarga karyawan, para stakeholder dan masyarakat setempat dan berkontribusi

dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, dalam rangka meningkatkan kualitas

kehidupan.

2.1.2 Komponen Dasar Corporate Social Responsibility

Menurut Carroll (1979) menjelaskan komponen-komponen tanggung

jawab sosial ke dalam empat kategori yaitu:

1. Economic responsibility

”As such it has a responsibility to produce goods and services that

society wants and to sell them at a profit”

Tanggung jawab sosial utama perusahan adalah tanggung jawab

ekonomi, karena lembaga bisnis terdiri dari aktivitas ekonomi yang

menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat secara menguntungkan.
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2. Legal responsibility

“Just as society has sanctioned the economics system by permitting

business to assume the productive role, as a partial fulfillment of the

“social contract”, it also laid down the ground rules-the laws and

regulations-under which business is expect to operate”

Masyarakat berharap bisnis dijalankan dengan menaati hukum dan

peraturan yang berlaku yang pada hakikatnya dibuat oleh masyarakat

melalui lembaga legislatif.

3. Ethical Responsibility

”There are additional behaviors and activities that are not necessarily

codified into law but nevertheless are expected of business by society’s

members. Defined and consequently are among the most difficult for

business to deal with. Suffice it to say that society has expectations of

business over and above legal requirements”

Masyarakat berharap perusahaan menjalakan bisnis secara etis. Etika

bisnis menunjukkan refleksi moral yang dilakukan oleh pelaku bisnis

secara perorangan maupun secara kelembagaan (organisasi) untuk

menilai suatu isu di mana penilaian ini merupakan pilihan terhadap

nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat.

4. Discretionary responsibility

“Are those about which society has no clear-cut message for business-

even less so than in the case of ethical responsibilities. Purely

voluntary, and the decision to assume them is guided only by a
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business’s desire to engage in social roles not mandated, not required

by law, and not even generally expected of businesses in an ethical

sense”

Masyarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat memberikan

manfaat bagi mereka. Ekspektasi masyarakat tersebut dipenuhi oleh

perusahaan melalui berbagai program yang bersifat filantropis.

Tabel 2.1
Kategori Tanggung Jawab Sosial dan Aktivitas CSR

Discretionary responsibility
Corporate giving/charity, corporate

citizenship, community development

Ethical Responsibility
Memproduksi produk makanan yang

bergizi dan aman bagi konsumen

Legal responsibility
Membayar pajak, menaati undang-

undang ketenaga kerjaan

Economic responsibility

Melaksanakan good corporate

governace yang memungkinkan

perusahaan memperoleh maksimalisasi

laba

Sumber : Archie B. Carrol, A Three-Dimensional Conseptual Model of Corporate
Performance, The Academy of Management Review.

2.1.3 Jenis-jenis Program CSR

Menurut Kotler dan Lee (2005), mengemukakan enam bentuk kegiatan

CSR. Pemilihan program alternative CSR yang akan dilaksanakan oleh

perusahaan sangat bergantung kepada keenam jenis program, yaitu:

1. Corporate Cause Promotion (meningkatkan kesadaran dan perhatian

terhadap masalah sosial).Perusahaan menyediakan dana, misalnya

dalam bentuk kontribusi atau sumber daya perusahaan lainnya untuk
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meningkatkan kesadaran dan perhatian terhadap masalah sosial atau

untuk memberikan dukungan dalam pencarian dana, partisipasi atau

penerimaan tenaga kerja sukarela untuk masalah sosial yang dihadapi.

2. Cause-Related Marketing (memberi kontribusi berdasarkan penjualan

produk). Dalam produk kampanye CRM, perusahaan memiliki

komitmen untuk memberikan kontribusi atau donasi berupa persentase

dari pendapat produk yang dijual. Umumnya penawaran ini adalah

untuk periode waktu tertentu, produk yang spesifik dan kegiatan amal

khususnya. Program ini berhubungan dengan penjualan produk, yang

saling memberikan keuntungan di mana di satu sisi akan menghasilkan

dana untuk kegiatan amal dan di sisi lain potensial untuk meningkatkan

penjualan perusahaan.

3. Corporate Social Marketing (mendukung kampanye perubahan

perilaku). Corporate social marketing merupakan program di mana

perusahaan memberi dukungan terhadap pengembangan dan atau

implementasi terhadap kampanye perubahan perilaku yang ditujukan

untuk memperbaiki kesehatan masyarakat, keselamatan lingkungan,

atau kesejahteraan masyarakat. Perubahan prilaku selalu menjadi fokus

dan tujuan yang diinginkan dalam program ini.

4. Corporate Philanthrophy (memberi kontribusi secara langsung bagi

masalah sosial). Corporate philanthrophy merupakan kontribusi

langsung yang dilakukan oleh perusahaan untuk suatu kegiatan amal
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atau masalah sosial, lebih sering dalam bentuk sumbangan tunai dan

atau bantuan berupa jasa.

5. Community Volunteering (karyawan menyumbangkan waktu dan

keahliannya). Merupakan program di mana perusahaan memberikan

dukungan dan mendorong karyawan dan mitra bisnis untuk secara

sukarela menyumbangkan waktu bagi organisasi masyarakat setempat

dan masalah yang dihadapi. Usaha sukarela ini termasuk juga

karyawan yang menyumbangkan keahliannya, bakat, ide-ide dan atau

pekerjaan fisik.

6. Social Responsibility Business Practies (praktek bisnis dan investasi

tertentu dari perusahaan untuk membantu masalah sosial). Adalah

program yang diadopsi oleh perusahaan dan melakukan praktik bisnis

dan investasi tertentu untuk membantu masalah sosial untuk

meningkatkan kesejahteraan komunitas dan melindungi lingkungan.

2.1.4 Manfaat Corporate Social Responsibility

Menurut Susanto (2007), mengemukakan bahwa terdapat enam manfaat

yang dapat diperoleh dari aktivitas CSR sebagai berikut:

1. Mengurangi risiko tuduhan dan tuduhan terhadap pelakuan tidak

pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan CSR

secara konsisten akan mendapat dukungan dari komunitas yang

merasakan manfaat dari aktivitas yang dijalankan. CSR akan

mengangkat citra perusahaan, yang dalam rentang waktu yang panjang

akan meningkatkan reputasi perusahaan.
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2. CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan

meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. Sebagai

contoh adalah sebuah perusahaan produsen consumer goods yang

beberapa waktu yang lalu dilanda isu adanya kandungan bahan

berbahaya dalam produknya. Namun karena perusahaan tersebut

dianggap konsisten dalam menjalankan CSR-nya maka masyarakat

menyikapinya dengan tenang sehingga relatif tidak mempengaruhi

aktivitas dan kinerjanya.

3. Keterlibatan dan kebanggan karyawan. Karyawan akan merasa bangga

bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi baik, yang secara

konsisten melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatan

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan

sekitarnya. Kebanggaan ini pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas

sehingga mereka merasa lebih termotovasi untuk bekerja lebih keras

demi kemajuan perusahaaan.

4. CSR yang dilaksanakn secara konsisten akan mampu memperbaiki dan

mempererat hubungan antara perusahaan dengan para stakeholders.

Pelaksanaan CSR secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan

memiliki kepedulian terhadap pihak-pihak yang berkontribusi terhadap

lancarnya berbagai aktivitas serta kemajuan yang mereka raih.

5. Meningkatkan penjualan konsumen akan lebih menyukai produk yang

dihasilkan oleh perusahaan yang secara konsisten menjalankan CSR

sehingga memiliki reputasi yang baik.
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6. Insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan

khusus lainnya.

2.1.5 Pengungkapan CSR

Pada umumnya pengungkapan ada yang bersifat wajib (mandatory),yaitu

pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan berdasarkan

padaperaturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (voluntary)

yangmerupakan pengungkapan informasi tambahan dari perusahaan. Salah satu

bentukpengungkapan yang bersifat sukarela yang dilakukan oleh perusahaan

adalahpengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan. Aktivitas CSR

dapatdiinformasikan dan dikomunikasikan oleh perusahaan kepada stakeholder

melaluisebuah pengungkapan di dalam laporan. Laporan tersebut merupakan salah

satucara untuk melihat sampai seberapa jauh transparasi, akuntabilitas,

responsibilitas,dan kejujuran yang dimiliki perusahaan (Muharbiyanto, 2010).

Menurut Darwin (2004), untuk menginformasikan dan

mengkomunikasikan aktivitas dari CSR kepada stakeholder perusahaan

diperlukan adanya pengungkapan dalam bentuk laporan. Laporan tersebut

merupakan salah satu cara untuk melihat sampai sejauh transparansi,

akuntabilitas, responsibilitas, dan kejujuran yang dimiliki perusahaan.

Pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan umumnya bersifat

voluntary (sukarela), unaudit (belum diaudit), dan unregulated (tidak dipengaruhi

oleh peraturan tertentu. Laporan CSR yang dibuat oleh perusahaan dibutuhkan

sebuah standar pengungkapan, di mana standar pengungkapan tersebut dijadikan

acuan bagi perusahaan untuk membuat laporan CSR sehingga ada keseragaman
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diantara laporan-laporan yang dibuat oleh masing-masing perusahaan, serta dapat

menjadi tolak ukur kualitas bagi manajemen perusahaan maupun stakeholder

untuk menilai kinerja atas kegiatan CSR yang telah dilakukan perusahaan (Sari,

2012).

Di Indoneisa, media yang dapat digunakan untuk mengungkapkan

informasi sosial dan lingkungan perusahaan adalah melalui laporan tahunan

(annual report) yang diterbitkan oleh perusahaan. penyajian laporan keuangan

dan pelaporan non-keuangan ini sudah terakomodasi dalam Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Tahun 2004 tentang Penyajian Laporan

Keuangan (IAI, 2007).

Dalam PSAK No. 1 Tahun 2004 tentang Penyajian Laporan Keuangan,

bagian Tanggung jawab atas Laporan Keuangan paragraph 09 dinyatakan bahwa:

”Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added

statement), khususnya bagi industri yang memegang peranan penting bagi

faktor-faktor lingkungan dan bagi industri yang menganggap pegawai

sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.”

Menurut GRI (2006), isu mengenai CSR terkait erat dengan sustainability

reporting. Global Reporting Iniciative (GRI) merupakan salah satu dari lembaga

yang serius menangani permasalahan yang berhubungan dengan sustainability.

Sustainability reporting merupakan praktik pengukuran, pengungkapan, dan

pertanggungjawaban kepada stakeholder internal dan eksternal perusahaan terkait

dengan kinerja pencapaian tujuan keberlangsungan perusahaan. Daftar

pengungkapan social yang berdasarkan GRI menggunakan 6 indikator

pengungkapan yaitu:



21

1. Indikator Kinerja Ekonomi

2. Indikator Kinerja Lingkungan

3. Indikator Kinerja Sosial:

3.1. Indikator Praktek Tenaga Kerja dan Kinerja Pekerja yang Layak

3.2. Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia

3.3. Indikator Kinerja Masyarakat

3.4. Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk

2.1.6 Standarisasi Pelaksanaan CSR di Indonesia

Dalam pelaksanaannya, CSR semakin menguat setelah dinyatakan dengan

tegas dalam UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, di mana dalam pasal 74

antara lain diatur bahwa:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan.

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1)

merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan

sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan

memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
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dalam Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (revisi

2007) paragraf sembilan secara implisit menyarankan untuk

mengungkapkan tanggung jawab akan masalah sosial sebagai berikut:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value

addedstatement), khususnya bagi industri di mana faktor-faktor

lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang

menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang

memegang peranan penting”.

PSAK tersebut tidak secara tegas mengharuskan perusahaan untuk

melaporkan tanggung jawab sosial mereka. Pengelompokan, pengukuran

dan pelaporan juga belum diatur, jadi untuk pelaporan tanggung jawab

sosial diserahkan pada masing-masing perusahaan.

2.2 Profitabilitas

Profit dalam kegiatan operasional perusahaan merupakan elemen penting

untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan pada masa yang akan datang.

Keberhasilan perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan menciptakan

laba yang berasal dari pembiayaan yang dilakukan, kemampuan perusahaan untuk

dapat bersaing di pasar (survive), dan kemampuan perusahaan untuk dapat

melakukan ekspansi usaha (develop) (Sjahrial, 2006).

Menurut Bringham dan Houston (2006), profitabilitas dapat dinyatakan

sebagai:

“The net result of a large number of policies and decision. The ratio
examined thus far reveal some interesting thing about the wry the operates, but
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the profitability ratio show he combined objects of liquidity, asset management,
and debt management on operating mult”

Dari penggalan di atas bermakna profitabilitas perusahaaan merupakan

salah satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu

alat analisis untuk bisa menilainya. Rasio profitabilitas mengukur manajemen

berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi.

Menurut Sugiyarso dan Winarni (2005:118) profitabilitas adalah

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan total

asset maupun modal sendiri. Dari definisi ini terlihat jelas bahwa sasaran yang

akan dicari adalah laba perusahaan.

Profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba

(Kartini dan Arianto, 2008). Kamil dan Herusetya (2012)berpendapat bahwa

tingkat profitabilitas yang semakin besar menunjukkan perusahaan mampu

mendapatkan laba yang semakin besar, sehingga perusahaan mampu untuk

meningkatan aktivitas tanggung jawab sosial, serta mengungkapkan tanggung

jawab sosialnya dalam laporan tahunan dengan lebih luas (Rosiana dan Juliarsa,

2013).

Menurut Bringham dan Houston (2006), juga menyatakan bahwa

profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan dalam

perusahaan. Setiap perusahaan yang didirikan, tentu diorientasikan untuk

mendapatkan laba dengan tidak mengorbankan kepentingan pelangan untuk

mendapatkan kepuasan. Perolehan laba merupakan ukuran keberhasilan kinerja

finansial perusahaan.
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Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk

menghasilkan laba. Ukuran profitabilitas paling penting adalah laba bersih, baik

kreditur maupun investor akan selalu memantau rasio profitabilitas suatu

perusahaan sebelum mengambil keputusan (Astuti, 2004:36).

Menurut Helfert (2003:126) ”profitability is the effectiveness with which

management has employed both the total assets and the net assets as recorded on

the balance sheet” yang berarti profitabilitas adalah efektifitasdengan mana

manajemen telah menyatukan antara total asset dan asset bersih yang tercatat

dalam neraca.

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi

suatu perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya.

Alat analisis yang dimaksud adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah

rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam

memperoleh laba. Rasio profitabilitas dapat dilihat dari berbagai macam rasio,

seperti Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Profit Margin on Sales

(Margin laba atas penjualan) (Brigham dan Houston, 2006:107).

Kusumawati dan Riyanto (2005) mengatakan, profitabilitas merupakan

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa mendatang dan

merupakan indikator dari keberhasilan operasi perusahaan. VanHorne dan

Wachowicz (2005) mengatakan bahwa, rasio profitabilitas terdiri atas dua jenis

yaitu, rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan

(margin laba kotor dan margin laba bersih), dan profitabilitas dalam kaitannya

dengan investasi yaitu return on asset (ROA) return on equity (ROE). Menurut
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Dendawijaya (2003) pada umumnya ukuran profitabilitas yang digunakan

adalah return on equity (ROE) dan return on asset (ROA). Return on Asset (ROA)

memfokuskan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan income dari

pengelolaan aset perusahaan yang dimiliki, sedangkan Return on Equity (ROE)

menunjukan kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang tersedia untuk

mendapatkan net income.

2.2.1 Return on Equity (ROE)

Menurut Rangkuti (2006:77), keuntungan modal sendiri disebut  dengan

ROE (Return on Equity) adalah rasio yang digunakan  untuk mengukur tingkat

keuntungan dari investasi pemilik modal dan dihitung berdasarkan pembagian

antara laba bersih (keuntungan neto sesudah pajak) dengan modal sendiri. Rumus

yang digunakan adalah:

ROE = 	 		
ROE sebagai salah satu rasio profitabilitas merupakan indikator yang

sangat penting bagi para investor. ROE dibutuhkan investor untuk mengukur

kemampuan perusahaan dalam memperoleh lababersih yang berkaitan dengan

dividen. Pemilihan ROE sebagai proksi dari profitabilitas adalah karena dalam

ROE ditunjukkan,semakin tinggi ROE menunjukkan semakin efisien perusahaan

dalam menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan laba investor yang

ditanam pada perusahaan (Horne dan John,2005). Naiknya rasio ROE dari tahun

ke tahun pada perusahaan berarti terjadi adanya kenaikan laba bersih dari

perusahaan yang bersangkutan. Naiknya laba bersih dapat dijadikan salah satu

indikasi bahwa nilai perusahaan juga naik karena naiknya laba bersih sebuah
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perusahaan yang bersangkutan akan menyebabkan harga saham yang berarti juga

kenaikan dalam nilai perusahaan.

2.2.2 Return on Investment (ROI)

Menurut Munawir (1995:89), ROI adalah salah satu bentuk dari rasio

profitabilatas yang dimaksudkan dapat mengukur kemampuan perusahaan

keseluruhan dana yang ditanamkan dalam asset yang digunakan untuk operasi

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat pengembalian atas investasi

ROI, atau disebut juga tingkat pengembalian asset ROA (Return on Asset) adalah

rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas keseluruhan dalam

menghasilkan laba melalui asset yang tersedia; daya untuk menghasilkan laba dari

modal yang di investasikan (Fitri dan Kwary, 2005:224). Hal ini dapat dilihat

dengan rumus sebagai berikut:

ROI =
	 		

ROI merupakan perbandingan laba bersih dengan jumlah asset perusahaan.

Sedangkan ROE merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan

ekuitas yang akan di investasikan pemegang saham pada perusahaan. Rasio ini

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam modal ekuitas untuk menghasilkan

laba.

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Hackston dan Markus (1996), menjelaskan bahwa profitabilitas

merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk

mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham, sehinga
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semakin tinggi tingat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan

informasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Menurut Petronila dan Mukhlasin (2003), profitabilitas merupakan

gambaran dari kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Ukuran

profitabilitas dapat berbagai macam seperti : laba operasi, laba bersih, tingkat

pengembalian investasi/asset, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik.

Menurut Ang (1997), mengungkapkan bahwa rasio profitabilitas atau rasio

rentabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan

keuntungan. Keuntungan yang layak dibagikan kepada pemegang saham adalah

keuntungan setelah bunga dan pajak. Semakin besar keuntungan yang diperoleh

semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividennya.

Menurut Candrayanthi dan Saputra (2013), CSR merupakan keterbukaan

dalam mengungkapkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan yang

berkaitan dengan kegiatan sosial, dimana pengungkapan yang dilakukan tidak

sebatas mengenai informasi keuangan perusahaan saja, namun diharapkan juga

untuk memberikan informasi mengenai dampak yang diakibatkan oleh aktivitas

perusahaan terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan masalah sosial.

Tanggung jawab sosial perusahaanseharusnya melampaui tindakan

memaksimalkan laba untuk kepentinganpemegang saham (shareholder), namun

jugauntuk kepentingan stakeholder, yaitu semuapihak yang mempunyai

keterkaitan atau klaimterhadap perusahaan.Mereka adalah pemasok,

pelanggan,pemerintah, masyarakat lokal, investor,karyawan, kelompok politik,

dan asosiasiperdagangan. Seperti halnya pemegang saham yang mempunyai hak
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terhadap tindakan-tindakanyang dilakukan oleh manajemenperusahaan,

stakeholder juga mempunyai hakterhadap perusahaan (Waryanti, 2009).

Hasil penelitian Rosiana dan Juliarsa (2013), mengatakan bahwa

pengungkapan CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan

manufaktur dan profitabilitas mampu memperkuat pengaruh pengungkapan CSR

terhadap nilai perusahaan. Dalam penelitian Yaparto dan Frisko (2013),

mengemukakan bahwa dari hasil uji t menunjukkan CSR tidak memberikan

pengaruh signifikan terhadap rasio keuangan. Hasil penelitian Yuliana dan

Purnomosidhi (2008), menyimpulkan bahwa karakteristik terbukti berpengaruh

terhadap tingkat keluasan pengungkapan CSR adalah profile perusahaan dan

konsentrasi kepemilikan. Dari hasil penelitian Kusumadilaga (2010),

menyimpulkan bahwa variabel CSR berpengaruh signifikan terhadap nilai

perusahaan, variabel profitabilitas sebagai variabel moderating tidak dapat

mempengaruhi hubungan CSR dan nilai perusahaan. Dalam penelitian

Candrayanthi dan Saputra (2013), menunjukkan bahwa Corporate Social

Responsibility berpengaruh terhadap Return on asset dan Return on equity

perusahaan. Hasil penelitian Khitam (2014), menyimpulkan bahwa Corporate

Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

keuangan perusahaan.

Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Lindrawati

dkk (2008), Edward Nelling dan Elizabeth Webb (2006), dan penelitian Vogel

(2005). Dalam Lindrawati terungkap bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan

terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Nelling dan Webb,
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yang mengukur CSR menggunakan CSR Performace (Measure by KLD index)

menemukan bahwa hubungan antara CSR dengan ROA adalah lebih lemah dari

perkiraan. Hubungan antara CSR score dan ROA negatif dan signifikan.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Vogel (2005), menemukan bahwa

CSR tidak memiliki korelasi positif terhadap kontribusi finansial jangka panjang

perusahaan, artinya CSR hanya merupakan salah satu faktor yang memberikan

kontribusi finansial perusahaan. Temuan Vogel mengindikasikan bahwa

perusahaan melakukan CSR tidak semata-mata meningkatkan keunggulan

perusahaan, namun perusahaan percaya bahwa CSR merupakan tindakan yang

benar (Nistantya, 2010).

H1

H2

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Corporate Social
Responsibility

(X)

Return On Equity

(Y1)

Return On
Investment

(Y2)
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2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap

Profitabilitas

Salah satu prinsip perusahaan adalah going concern, yang berarti bahwa

perusahaan didirikan bukan hanya untuk waktu yang sesaat melainkan untuk

waktu yang terus menerus. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perusahaan

perlu melaksanakan program corporate social responsibility yang mencakup

pemberdayaan people, profit, dan planet. Dengan adanya perhatian dan bantuan

yang diberikan perusahaan terhadap masyarakat diharapkan akan membuat daya

beli masyarakat membaik, dan akan menumbuhkan kepedulian masyarakat

terhadap produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. Maka secara tidak langsung

masyarakat memegang peranan penting dalam upaya peningkatan profitabilitas

perusahaan.

Praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia

masih bersifat sukarela (voluntary disclosure) bukan suatu kewajiban (mandatory

disclosure). Walaupun masih bersifat sukarela tetapi perusahaan semakin

menyadari bahwa dengan mengungkapkan aktifitas sosial akan mendeskripsikan

lebih jauh peran perusahaan dalam menjalankan fungsi-fungsi sosialnya. Sehingga

perusahaan dapat membangun, mempertahankan dan melegitimasi kontribusi

perusahaan. Dengan mengungkapkan corporate social responsibility di dalam

laporan tahunan, usaha suatu perusahaan akan lebih berkesinambungan yang pada

akhirnya laba yang diperoleh perusahaan akan terjaga, selain itu praktik corporate

social responsibility akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya
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alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan bahkan

perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannnya (Nugroho, 2007).

Perusahaan yang melakukan pengungkapan corporate social responsibility

tentu akan mendapat respect yang lebih, ketimbang perusahaan yang tidak

melakukan pengungkapan corporate social responsibility. Hal tersebut timbul

karena tingkat kedewasaan dari konsumen atau masyarakat yang peduli akan

lingkungan mereka. Peningkatan citra inilah yang diharapkan perusahaan dapat

mendukung kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, baik masyarakat maupun

perusahaan, akan saling menghormati dan tercipta ketenangan serta profitabilitas

perusahaan pun akan terus meningkat. Sesuai dengan legitimacy theory yang

menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk

melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai justice, dan bagaimana perusahaan

menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan

perusahaan. Hal tersebut berarti bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga

tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya

tempat perusahaan beroperasi. Jika keadaan masyarakat dimana suatu perusahaan

berdiri tidak mempunyai daya beli yang tinggi maka secara tidak langsung akan

mempengaruhi profitabilitas dan keberlanjutan perusahaan serta mempengaruhi

daya tarik investor dalam menginvestasikan dananya.

Jadi dengan adanya pengungkapan corporate social responsibility

perusahaan akan mendapat respect dari masyarakat dengan adanya peningkatan

penjualan produk yang dihasilkan perusahaan sehingga mampu meningkatkan
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profitabilitas perusahaan. Semakin lengkap pengungkapan corporate social

responsibility, maka akan semakin tinggi profitabilitas perusahaan.

Bersarkan uraian di atas, dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

Ho1 : Pengungkapan corporate social responsibility tidak berpengaruh

signifikan terhadap return on equity.

Ha1 : Pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh signifikan

terhadap return on equity.

Ho2 : Pengungkapan corporate social responsibility tidak berpengaruh

signifikan terhadap return on investment.

Ha2 : Pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh signifikan

terhadap return on investment.


