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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Keuangan

2.1.1 Definisi Manajemen Keuangan

Manajemen Keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan 

untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakannya se-

efektif, se-efisien, seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Salah satu fungsi 

perusahaan yang penting bagi keberhasilan suatu usaha perusahaan dalam pencapaian 

tujuannya adalah kondisi manajemen keuangan. Oleh karena itu perusahaan harus 

memberi perhatian khusus terhadap kemajuan keuangannya demi tercapainya tujuan 

perusahaan.

Manajemen keuangan merupakan hal yang berkaitan dengan kebijakan-

kebijakan yang akan diambil dalam usaha pengendalian keuangan perusahaan agar 

biaya-biaya yang dikeluarkan atas investasi dapat efektif. Manajemen keuangan 

menurut Sundjaja dan Inge Barlian (2001:43) berhubungan dengan tugas sebagai 

manajer keuangan dalam suatu perusahaan bisnis. Manajer keuangan secara aktif 

mengelola urusan keuangan dari berbagai jenis usaha, yang berkaitan dengan 

keuangan atau non keuangan, pribadi atau publik, besar atau kecil, profit atau non 

profit. Teori tersebut menyatakan bahwa manajemen keuangan merupakan suatu 

kegiatan yang penting dilakukan bagi suatu perusahaan agar dapat diketahui 

bagaimana keadaan keuangan perusahaan, baik itu mengenai keputusan investasi 

perusahaan, pendanaan perusahaan, baik itumengenai keputusan investasi 

perusahaan, pendanaan perusahaan, maupun aktiva perusahaan. 

2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan 

Fungsi manajemen keuangan secara garis besar digambarkan dengan 

memperhatikan peran dalam organisasi, hubungannya dengan ekonomi dan 



akuntansi, aktivitas utama dari manajer keuangan dan peran manajer keuangan dalam 

manajemen kualitas total.

Manajemen keuangan merupakan bagian penting dari manajemen perusahaan, 

seperti yang dikemukakan oleh Husnan dan Enny Pujiastuti (2004:4) bahwa  

manajemen keuangan mempunyai fungsi yang menyangkut kegiatan perencanaan, 

kegiatan analisis dan pengendalian perkembangan keuangan. Manajer keuangan 

selayaknya dapat melakukan fungsi manajemen keuangan dengan baik, karena fungsi 

ini mempunyai kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan perusahaan. 

2.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan

Tujuan manajemen keuangan menurut Husnan dan Enny Pujiastuti (2004:4)

memaksimumkan nilai perusahaan dan sebagai pedoman keberhasilan pelaksanaan 

fungsi-fungsi manajemen keuangan, atau keputusan-keputusan dalam bidang 

manajemen keuangan. Nilai perusahaan merupakan harga yang tersedia dibayar oleh 

calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Mengambil keputusan-keputusan 

keuangan yang benar, manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai 

dan memperhatikan segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. 

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2013:105) laporan keuangan menggambarkan kondisi 

keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu 

tertentu. Laporan keuangan menjadi sarana informasi bagi pemngambilan keputusan. 

Untuk peneliti, laporan keuangan merupakan media yang sangat penting dalam 

menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Tujuan laporan keuangan 

menurut Bernstein (1983) dalam Harahap (2013) adalah:

1. Screening

Mengetahui situasi dan kondisi perusahaan dari laporan keuangan 

tanpa pergi langsung ke lapangan.



2. Understanding

Memahami perusahaan, kondisi keungan, dan hasil usahanya

3. Forcasting

Meramalkan kondisi keuangan di masa yang akan datang

4. Diagnosis

Melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi baik 

dalam manajemen, operasi, keuangan atau masalah lain dalam 

perusahaan

5. Evaluation

Menilai prestasi manajemen dalam mengelola perusahaan

Laporan keungan dapat mengambarkan posisi keuangan perusahaan, hasil 

usaha perusahaan dalam satu periode dan arus dana (kas) perusahaan dalam periode 

tertentu. Jika informasi di suatu laporan keuangan disajikan dengan benar, maka 

informasi tersebut sangat berguna untuk siapa saja yang akan mengambil keputusan 

tentang perusahaan yang dilaporkan tersebut. 

Dalam penelitian ini untuk menganalisis profitabilitas PT. Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk (PT. TELKOM) dalam penerapan program Corporate Social 

Responbility, maka penulis menggunakan dua jenis laporan keuangan yaitu neraca 

dan laporan laba rugi.

2.2.2 Fungsi Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang disusun dan disajikan pada dasarnya digunakan untuk 

mengkomunikasikan infgormasi keuangan dan dari suatu perusahaan kepada mereka 

yang berkepentingan bagi perusahaan tersebut. Fungsi laporan keuangan menurut 

Harahap (2013:7) adalah sebagai berikut:

1. Pemilik Perusahaan

a. Menilai prestasi atau hasil yang diperoleh manajemen;

b. Mengetahui hasil dividen yang akan diterima;

c. Menilai posisi keuangan dan pertumbuhannya;



d. Mengetahui nilai saham dan laba perlembar saham;

e. Memperediksi kondisi perusahaan di masa dating;

f. Mempertimbangkan menambah atau mengurangi investasi.

2. Manajemen perusahaan

a. Alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada 

pemilik;

b. Mengukur tingkat biaya dari setiap kegiatan operasi perusahaan, 

divisi, bagian, atau segmen;

c. Mengukur tingkat efesiensi dan tingkat keuntungan perusahaan, 

divisi, bagian, atau segmen;

d. Menilai hasil kerja individu yang diberi tugas dan tanggungjawab;

e. Menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan perlu tidaknya 

kebijaksanaan baru;

f. Memenuhi ketentuan dalam UU, peraturan, AD (Anggaran Dasar), 

Pasar Modal, dan lembaga regulator lainnya.

3. Investor

a. Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan;

b. Menilai kemungkinan menanamkan dana dalam perusahaan;

c. Menilai kemungkinan divestasi (menarik investasi) dari 

perusahaan;

d. Menjadi dasar prediksi kondisi perusahaan di masa dating.

4. Kreditur atau Banker

a. Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan;

b. Menilai kualitas jaminan kredit/investasi untuk menopang kredit 

yang akan diberikan;

c. Melihat dan memprediksi prospek keuntungan yang mungkin 

diperoleh dari perusahaan atau menilai rate of return perusahaan;

d. Menilai kemampuan likuiditas, solvablitas, rentabilitas perusahaan 

sebagai dasar dalam pertimbangan keputusan kredit;



e. Menilai sejauh mana perusahaan mengikuti perjanjian kredit yang 

sudah disepakati

5. Pemerintah dan Regulator

a. Menghitung dan menetapkan jumah pajak yang harus dibayar;

b. Sebagai dasar penetapan-penetapan kebijaksanaan baru;

c. Menilai apakah perusahaan memerlukan bantuan atau tindakan 

lain;

d. Menilai perusahaan terhadap aturan yang ditetapkan;

e. Bagi lembaga pemerintah lainnya bisa menjadi bahan penyusunan 

data dan statistik.

6. Analis, Akademis, Pusat Data Bisnis

Laporan keuangan ini penting sebagai bahan atau sumber 

informasi primer yang akan diolah sehingga menghasilkan informasi 

yang bermanfaat bagi analisis, ilmu pengetahuan, dan komoditi 

informasi.

2.2.3 Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keungana Sebuah perusahaan melingkupi:

1. Daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada 

satu tanggal tertentu. Neraca menggambarkan posisi harta, utang, dan 

modal pada tanggal tertentu.

2. Perhitungan laba rugi yang menggambarkan jumlah hasil, biaya, 

laba/rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. Laba rugi 

menggambarkan hasil yang diterima perusahaan selama suatu periode 

tertentu serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil 

tersebut serta labanya.

3. Laporan dan sumber penggunaan dana memuat sumber dana 

pengeluaran perusahaan selama satu periode. Dana bisa diartikan kas 

bisa juga modal kerja.



4. Laporan arus kas merupajkan ikhtisar arus kas masuk dan arus kas 

keluar yang dalam format laporannya dibagi dalam kelompok-krlompok 

krgiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pemkbiayaan

2.2.4 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan

Menurut Standar Akutansi Keuangan sifat dan keterbatasan laporan keuangan 

adalah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan bersifat historitis, yaitu merupakan laporan atas 

kejadian yang telah lewat bukan masa kini, karenanya laporan keuangan

tidak dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi pengambilan 

keputusan ekonomi.

2. Laporan keuangan bersifat umum, dam bukan dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan pihak tertentu atau pihak khusus saja.

3. Proses penyususnan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan 

taksiran dan berbagai pertimbangan.

4. Akutansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula, 

penerapan prinsip akuitansi terhadap suatufakta atau pos tertentu 

mungkin tidak dilaksanakan jika hal ini tidak menimbulkan pengaruh 

secara material terhadap kelayakan laporan keuangan.

5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. 

Bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti 

mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternative yang 

menghasilkan laba berish atau nilai aktiva yang terkecil.

6. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu 

peristiwa/transaksi daripada bentuk hukumnya.

7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, 

dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akutansi dan 

sifat dari informasi yang dilaporkan.



8. Adanya berbagai alternatif metode akutansi yang dapat digunakan 

menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan 

tingkat kesuksesan antarperusahaan.

9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat 

dikuantifikasikan umumnya diabaikan.

2.3 Analisis Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan suatu teknik analisis yang dalam 

banyak hal dapat memberikan indikator tertentu dan masalah-masalah yang timbul 

disekitar kondisi lingkupnya. 

“Analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos keuangan menjadi 

unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan 

atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif 

maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih 

dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.” 

(Harahap 2013:190)

Kegiatan analisis laporan keuangan ini berfungsi untuk memaksimalkan 

informasi yang masih relative sedikit menjadi informasi yang lebih luas dan akurat. 

Hasil analisis laporan keuangan akan dapat membongkar inkonsistensi dari suatu 

laporan.

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah 

informasi yang ada  dalam suatu laporan keuangan. Menurut Harahap (2013:195)

tujuan dari analisis laporan keuangan adala sebagai berikut:

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang 

terdapat dari laporan keuangan biasa.



2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (explicit) 

dari suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan 

(implicit).

3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan.

4. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam 

hubungannya dengan suatu laporan keuangan baik dikatakan dengan 

komponen intern laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi 

yang diperoleh dari luar perusahaan.

5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-

model dan teori-teori yang terdapat di lapangan.

6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pemngambil 

keputusan, antara lain:

a. dapat menilai prestasi perusahaan;

b. dapat memproyeksikan keuangan perusahaan;

c. dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dari 

aspek waktu tertentu (posisi keuangan, hasil usaha perusahaan, 

likuiditas, solvabilitas, aktivitas, rentabilitas atau profitabilitas, 

dan indikator pasar modal);

d. menilai perkembangan dari waktu ke waktu;

e. melihat komposisi struktur keuangan, arus dana.

7. Dapat menentukan peringkat perusahaan menurut criteria tertentu yang 

sudag dikenal dalam dunia bisnis.

8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain 

dengan periode sebelumnya atau dengan standaar industry normal atau 

dengan standar ideal.

9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuanghan yang dialami 

perusahaan, baik posisi keuangan, hasil usaha, strukutur keuangan, dan 

sebagainya.



10. Memprediksi potensi apa yang akan dialami perusahaan di masa yang 

akan datang

2.3.3 Analisis Rasio Keuangan

Dalam menialai dan menganalisis posisi keuangan perusahaan, biasanyan 

menggunakan rasio-rasio keuangan. Suatu rasio mengungkapkan hubungan 

perbandingan antara satu pos dengan pos lainnya. Rasio keuangan menurut Harahap 

(2013:301) dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Rasio Likuiditas

Menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan 

kewajiban jangka pendeknya. Rasio-rasio ini dapat dihitung melalui 

sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancer dan 

utang lancar

2. Rasio Solvabilitas

Menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban 

jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan 

dilikuidasi. Rasio ini dihitung dari pos-pos yang sifatnya jangka panjang 

seperti aktiva tetap dan utang jangka panjang.

3. Rasio Profitabilitas

Menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui 

semua kemapuan, dan sumber yang ada

4. Rasio Leverage

Menggambarkan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun 

asset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh 

utang atau pihak luar dengan kemampuan yang digambarkan oleh 

modal.



5. Rasio Activity

Menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam 

menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian, dan 

kegiatan lainnya

2.4 Profitabilitas Perusahaan

2.4.1 Definisi Profitabilitas Perushaan

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Dengan 

demikian, bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis 

profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang 

benar-benar akan diterimanya dalam bentuk dividen. 

Menurut Gitman (2006:65) rasio profitabilitas adalah:

“These measures enable the analyst to evaluate the firm’sprofit with respect 

to agiven level ofsales, a certain level of assets, or the owners investment” Artinya 

rasio yang memungkinkan analis untuk menilai tingkat keuntungan perusahaan dari 

penjualan, tingkat aktiva tertentu, atau investasi pemilik perusahaan. 

Menurut Brigham (2006:112) rasio profitabilitas adalah: 

”A group of ratios that show the combined effects of liquidity, asset 

management, and debt and operating results.” 

Artinya sekelompok rasio yang menunjukkan tentang kombinasi dari 

likuiditas, manajemen aktiva, hutang, dan hasil operasi usaha. Dari beberapa definisi 

di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang 

menggambarkan tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

(keuntungan). 



2.4.2 Metode Perhitungan Profitabilitas Perusahaan

Terdapat banyak ukuran profitabilitas, masing-masing pengembalian 

perusahaan dihubungkan terhadap penjualan, aktiva, modal, atau nilai saham. 

Menurut Harahap (20013:304-306) jenis-jenis rasio profitabilitas adalah: 

1. Profit Margin on Sales 

Rasio yang menggambarkan pendapatan bersih dari setiap penjualan, 

dihitung melalui hasil bagi antara pendapatan bersih dengan penjualan.

2. Asset turn over 

Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume 

penjulan dengan cara perbandingan antara penjualan bersih dengan total 

aktiva.

3. Return on Equity (ROE)

Rasio ini menunjukan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur 

dari modal pemilik. Rasio ini dihitung dengan cara laba bersih dibagi 

rata-rata modal.

4. Return On Asset (ROA) 

Rasio ini menunjukan seberapa besar laba bersih diperoleh perusahaan 

bila diukur dari nilai aktiva dihitung dengan cara laba bersih dibagi rata-

rata total asset.

5. Basic Earning Power (BEP)

Rasio yang menggambarkan tentang kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba, dihitung melalui hasil bagi antara pendapatan 

sebelum bunga dan pajak dengan jumlah aktiva.

6. Earning Per Share (EPS)

Rasio ini menunjukan berapa besar kemampuan per lembar saham 

menghasilkan laba dihitung dengan cara laba bagian saham 

bersangkutan dibagi jumlah saham.



7. Contribution Margin

Rasio ini menunjukan kemampuan perusahaan melahirkan laba yang 

akan menutupi biaya-biaya tetap atau biaya operasi lainnya. Dihitung 

dengan cara laba kotor dibagi peenjualan.

Untuk mengukur rasio profitabilitas, biasanya digunakan return on assets

(ROA) sebagai indikatornya. Analisis ROA dalam analisis laporan keuangan 

mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisis keuangan yang 

bersifat menyeluruh (komprehensif). Semakin tinggi ROA ini menunjukkan bahwa 

perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba 

bersih setelah pajak.  Dengan demikian, semakin tinggi ROA, kinerja perusahaan 

semakin efektif. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada 

investor. 

2.4.3 Return on Asset (ROA)

Sering disebut sebagai rentabilitas ekonomi, Return on Asset (ROA) 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap 

satu rupiah asset yang digunakan. Return on Asset mengukur berapa presentase laba 

bersih terhadap total aktiva perusahaan tersebut.

Return on asset mengukur perbandingan antara laba bersih dengan rata-rata 

total aktiva. Dimana rata-rata total aktiva dapat diperoleh dari total aktiva awal tahun 

ditambah total aktiva akhir tahun dibagi dua. ROA dapat diperoleh dari net profit 

margin dikalikan dengan asset turn over. Asset turn over adalah penjualan bersih

dibagi rata-rata total aktiva.

Rumus Return on Asset adalah:

Dengan mengetahui rasio ini dapat dinilai apakah perusahaan telah efisien 

dalam memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan operasional perusahaan. Rasio ini 

ROA = 
Laba BersihTot l ak iva × 100%



juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena 

menunjukan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh 

pendapatan.

2.5 Corporate Social Responbility

2.5.1 Perkembangan Corporate Social Responbility

Istilah CSR pertama kali muncul dalam tulisan Social Responsibility of the 

Businessman tahun 1953. Konsep yang digagas Howard Rothmann Browen ini 

menjawab keresahan dunia bisnis. Belakangan CSR segera diadopsi, karena bisa 

menjadi penawar kesan buruk perusahaan yang terlanjur ada dalam benak masyarakat 

dan lebih dari itu pengusaha di cap sebagai pemburu materi yang tidak peduli pada 

dampak kemiskinan dan kerusakan lingkungan. 

Dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan 

semakin populer terutama setelah kehadiran buku Cannibals with Forks: The Triple 

Bottom Line in 21st Century Business (1998) karya John Elkington. Mengembangkan 

tiga komponen penting sustainable development, yakni economic growth, 

environmental protection, dan social equity yang digagas the World Commission on 

Environment and Development (WCED) dalam Brundtland Report (1987), Elkington 

mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P (profit, planet, dan people). Perusahaan yang 

baik tidak hanya mencari keuntungan ekonomi belaka (profit), tetapi memiliki 

kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat 

(people).

Di Indonesia sendiri CSR merupakan salah satu kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-undang Perseroan 

Terbatas (UUPT) yang baru. Undang-undang ini disahkan dalam sidang paripurna 

DPR. Dalam pasal 74 ayat 1 diatur mengenai kewajiban tanggungjawab sosial dan 

lingkungan bagi perseroan yang menangani bidang atau berkaitan dengan SDA, ayat 

2 mengenai perhitungan biaya dan asas kepatutan serta kewajaran, ayat 3 mengenai 

sanksi, dan ayat 4 mengenai aturan lanjutan. Ketiga, Undang-Undang No.25 Tahun 



2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyebutkan bahwa “Setiap penanam 

modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Namun UU 

ini baru mampu menjangkau investor asing dan belum mengatur secara tegas perihal 

CSR bagi perusahaan nasional. 

2.5.2 Konsep dan Pengertian Corporate Social Responbility

Menurut Mulyadi (2012), Corporate Social Responsibility adalah mekanisme 

bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap 

lingkungan dan sosial ke dalam operosinya dan interaksinya dengan stakeholders, 

yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. CSR adalah suatu 

tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab 

mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. 

Ilyas (2011) menyatakan besarnya alokasi anggaran didasarkan pada cakupan 

program CSR itu sendiri. Contoh bentuk tanggungjawab itu bermacam-macam, mulai 

dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana 

untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang 

bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang 

berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

Kegiatan CSR yang dilaksanakan perusahaan umumnya hanya diungkapkan

berupa data kualitatif (deklaratif). Dalam penelitian ini akan digunakan indikator 

CSR, dikarenakan ketersediaan informasi berupa data kuantitatif mengenai aktivitas 

ini dalam laporan keuangan. Cakupan indikator CSR yang digunakan tersebut adalah

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dapat ditentukan dengan menelusuri 

akun-akun terkait dengan kegiatan ini dalam laporan keuangan, seperti akun 

Sumbangan, iuran, pelatihan dan pendidikan, hubungan masyarakat, bina lingkungan, 

akun program kemitraan, dana pinjaman, ikatan kerja sama.

Bina Lingkungan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberdayakan

masyarakat sekitar. Kegiatan Bina lingkungan yang biasa dilakukan perusahaan dapat 



berupa pelaksanaan kegiatan sosial, donasi bencana alam, pendidikan, kesehatan, dan 

kegiatan lainnya. Melalui program tersebut perusahaan akan mengeluarkan sejumlah 

biaya, berupa biaya bina lingkungan. Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang 

dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih 

keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. 

Bentuk kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan bermacam-macam. Dalam 

kemitraan ini perusahaan juga akan mengeluarkan biaya tambahan dalam 

pelaksanaannya. 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan fenomena strategi 

perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSR 

timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang 

adalah lebih penting daripada sekedar profitability. CSR merupakan komitmen 

perusahaan terhadap kepentingan pada stakeholders dalam arti luas dari sekedar 

kepentingan perusahaan belaka. Dengan kata lain, meskipun secara moral adalah baik 

bahwa perusahaan maupun penanam modal mengejar keuntungan, bukan berarti 

perusahaan ataupun penanam modal dibenarkan mencapai keuntungan dengan 

mengorbankan kepentingan-kepentngan pihak lain yang terkait.

2.5.3 Prinsip-Prinsip  dalam Melaksanakan CSR

Terdapat beberapa prinsip dalam melaksanakan CSR, diantaranya:

a. Prinsip pertama adalah kesinambungan atau sustainability. Ini bukan 

berarti perusahaan akan terus-menerus memberikan bantuan kepada 

masyarakat. Tetapi, program yang dirancang harus memiliki dampak 

yang berkelanjutan. 

b. Prinsip kedua, CSR merupakan program jangka panjang. Perusahaan 

mesti menyadari bahwa sebuah bisnis bisa tumbuh karena dukungan

atmosfer sosial dari lingkungan di sekitarnya. Karena itu, CSR yang 

dilakukan adalah wujud pemeliharaan relasi yang baik dengan 

masyarakat.



c. Perinsip ketiga, CSR akan berdampak positif kepada masyarakat, baik 

secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Perusahaan yang 

melakukan CSR mesti peduli dan mempertimbangkan sampai 

kedampaknya.

d. Prinsip keempat, dana yang diambil untuk CSR tidak dimasukkan ke 

dalam cost structure perusahaan sebagaimana budget untuk marketing 

yang pada akhirnya akan ditransformasikan ke harga jual produk. CSR 

yang benar tidak membebani konsumen.

2.6 Hubungan Penerapan CSR terhadap Profitabilitas (ROA)

Mayarakat merupakan bagian dari suatu organisasi dan sangat berkaitan 

dengan perusahaan. Maka dari itu masyarakat dapaat mempeengaruhi keadaan 

perusahaan tersebut, begitu juga sebaliknya. Jika masyarakat dalam suatu 

pereusahaan tidak mempunyai daya beli yang tinggi maka akan mempengaruhi 

profitabilitas perusahaan.

Terdapat beberapa manfaat apabila perusahaan menerapkan program CSR, 

diantaranya:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi secara citra merk 

perusahaan.

2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial

3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan.

4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasionalisasi usaha.

5. Membuka peluang pasar yang lebih besar.

6. Meruduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.

7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders.

8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.

9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.

10. Peluang mendapatkan penghargaan.



Perusahaan didirikian untuk waktu jangka panjang. Untuk mencapai tujuan 

tersebut maka perusahaan dapat melakukan program corporate social responbility 

yang mencakup fokus people, profi,, dan planet. Dengan adanya perhatian dan 

bantuan yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat akan menimbulkan 

respon positif dari masyarakat. Hal ini dapat membuat daya beli masyarakat terhadap 

produk yang dihasilkan perusahaan meningkat. Sehingga secara tidak langsung 

masyarakat memegang peranan penting dalam profitabilitas perusahaan.

Menurut Windarti (2004) dalam Septiana (2012) dengan mengeluarkan 

biaya kemitraan, dapat mengurangi perolehan laba yang dibagikan ke para pemegang 

saham meskipun program ini dilakukan dalam rangka pemberdayaan ekonomi 

masyarakat. Dengan demikian perusahaan harus bekerja lebih keras lagi untuk 

mendapatkan keuntungan efisiensi yang ditimbulkan oleh pengeluaran biaya tersebut. 

Dengan berkurangnya perolehan laba yang diperoleh, maka hal ini juga akan 

berdampak pada profitabilitas perusahaan.

2.6.1 Hubungan Biaya Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan ROA

Adanya dana khusus yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam pelaksanaan 

program kemitraan dan bina lingkungan memicu tanggung jawab dan kepedulian 

sosial perusahaan terhadap lingkungan disekitarnya. Namun demikian, Nistantiya 

(2010), mengatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial semacam ini 

menyebabkan timbulnya biaya tambahan. Biaya tambahan khusus untuk melasanakan 

tanggung jawab sosial ini akan berdampak pada profitabilitas perusahaan yang dapat 

mengurangi perolehan laba, sehingga akan menurunkan profitabilitas.

Menurut Septiana dan Emrinaldi Nur DP (2012) pelaksanaan kemitraan

menyebabkan perusahaan akan mengeluarkan biaya tambahan yang tidak sedikit 

jumlahnya. Pengeluaran akibat biaya ini tentu akan mempengaruhi perolehan laba 

perusahaan. Namun, aktivitas ini juga akan menimbulkan citra positif perusahaan 

dimata masyarakat sehingga biaya-biaya sosial yang dikeluarkan untuk CSR ini akan 

berpengaruh terhadap profitabilitas.



Namun biaya tambahan khusus untuk melaksanakan program kemitraan dan 

bina lingkungan perusahaan akan menghasilkan dampak netral terhadap profitabilitas 

apabila tambahan biaya yang dikeluarkan dapat tertutupi oleh keuntungan efisiensi 

yang ditimbulkan oleh pengeluaran biaya tersebut. Kebijakan pengalokasian dana 

untuk biaya bina lingkungan pada setiap perusahaan berbeda-beda. Ada perusahaan 

yang membebankan dalam beban umum perusahaan, ada pula yang secara jelas 

mengalokasikannya dengan menyisihkan laba yang diperoleh perusahaan.


