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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Akuntansi Sosial 

Tujuan perusahaan semata-mata tidak hanya terbatas pada terciptanya laba 

yang maksimum, melainkan juga mempunyai tanggung jawab terhadap keaadaan 

sosial ekonomi masyarakat seluruhnya. Lahirnya akuntansi sosial ekonomi 

merupakan suatu hasil dari upaya mengakomodasi kebutuhan perusahaan dalam 

melakukan pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat. Pelaksanaan akuntansi 

sosial perusahaan muncul dari visi manajemen perusahaan karena visi manajemen 

perusahaan ke depan mengharuskan adanya pengungkapan informasi tambahan 

dalam laporan keuangan perusahaan. 

 Hendriksen (2006) menyatakan bahwa : 

“social accounting is the process of selestin firm-level social performance 

variables,  measures, and measurement procedurs, systematically developing 

information useful for evaluating the firm’s social performance; and 

communication such information to concered social groups, both within and 

outside the firm”. 

Dalam hal ini apabila diterjemahkan secara bebas berarti akuntansi sosial 

merupakan proses mengembangkan informasi yang berguna untuk mengevaluasi 

kinerja sosial perusahaan dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada 

kelompok-kelompok sosial.  
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Menurut Belkaoui (1993:434) Socio Economic Accounting (SEA) adalah : 

“the process of ordering, measuring, and disclosing the impact of chages 

between a firm and it’s social environment”.  

Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa Sosio Economic Accounting 

(SEA) timbul dari penerapan akuntansi dalam ilmu sosial yang menyangkut 

pengaturan, pengukuran, dan analisis pengungkapan pengaruh ekonomi dan sosial 

dari kegiatan pemerintah dan perusahaan. Pengukuran ini pada akhirnya akan 

diupayakan sebagai informasi, yang dijadikan dasar dalam proses pengambilan 

keputusan untuk meningkatkan peran lembaga baik perusahaan atau yang lain, serta 

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. 

Hansen and  Mowen (2000:8) mengklasifikasikan sistem akuntansi menjadi 

dua yaitu :  

1. Akuntansi Keuangan 

Tujuan akuntansi keuangan adalah untuk menyusun laporan eksternal (laporan 

keuangan) bagi investor, kreditor, lembaga pemerintah, dan pengguna 

eksternal lainnya. Informasi ini digunakan untuk keperluan seperti keputusan 

investasi, evaluasi, pemonitoran aktivitas, dan ketentuan peraturan. 

2. Akuntansi Manajemen 

Akuntansi manajemen menghasilkan informasi untuk pengguna internal, 

seperti manajer, eksekuif, dan pekerja. Jadi, akuntansi manajemen dapat 

disebut sebagai akuntansi eksternal. Secara spesifik akuntansi manajemen 
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mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, dan 

melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam 

merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan. 

Informasi keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi sosial sangat berguna bagi 

manajemen dalam pengambilan keputusan terhadap penerapan aktifitas perusahaan di 

bidang sosial berikutnya, sehingga akuntansi sosial sangat erat hubungannya dengan 

akuntansi manajemen. 

2.2 Corporate Social Responsibility 

2.2.1 Pengertian Corporate Social Responsibility 

Terdapat beberapa definisi tentang Corporate Social Responsibility, dimana 

definisi tesebut juga akan berkembang seiring dengan perkembangan jaman. 

Beberapa ahli dan artikel mendefinisikan Corporate Social Responsibility sebagai 

berikut : 

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

(2008:28) memberikan definisi CSR sebagai berikut : 

 “continuing commitment by business to behave ethically and contribute to 

 economic development while improving the quality of life of the workface 

 and their families as well as of the local community and society at large”. 

 Dalam hal ini, apabila diterjemahkan secara bebas berarti komitmen dunia 

usaha untuk terus menerus bertindak etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi 
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untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari 

karyawan. 

 Menurut Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (2006) 

mendefinisikan CSR sebagai berikut : 

 “Corporate social responsibility is a mechanism for organization to voluntary 

integrate social and environment concern into their operations and their interaction 

with their stakeholder, which are over and above the organization’s legal 

responsibilities”. 

Dalam hal ini, apabila diterjemahkan secara bebas CSR adalah mekanisme 

perusahaan untuk mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam kegiatan 

operasi dan sekaligus interaksi dengan para stakeholder secara sukarela. 

Kotler dan Lee (2005) menyatakan bahwa : 

”Corporate social responsibility is a commitment to improve community well 

being through discretionary business practices and contribution of corporate 

resources”. 

Kotler dan Lee (2005) memberikan penekanan pada kata discretionary yang 

berarti kegiatan CSR semata-mata merupakan komitmen perusahaan secara sukarela 

untuk turut meningkatkan kesejahteraan komunitas dan bukan aktivitas bisnis yang 

diwajibkan oleh hukum dan undang-undang seperti kewajiban untuk membayar pajak 

atau kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan. 

 Dari berbagai definisi Corporate Social Responsibility di atas, Corporate 

Social Responsibility pada dasarnya mempunyai tujuan dan pandangan yang sama 

bahwa Corporate Social Responsibility merupakan kewajiban dan komitmen bisnis 
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perusahaan atau organisasi yang berkaitan dengan nilai-nilai etika, sosial, bisnis dan 

hukum untuk dapat berintegrasi dan kepedulian terhadap konsumen, karyawan 

perusahaan, para stakeholder dan masyarakat setempat (lokal) dan berkontribusi 

dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan dan kualitas hidup. 

2.2.2 Komponen Dasar Corporate Social Responsibility 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas Bab I pasal 2 memberikan arahan bagi perusahaan untuk tidak hanya 

melihat orientasi dari prespektif economic semata. Perusahaan juga harus menjaga 

keseimbangan lingkungan dan mengedepankan kesusilaan, termasuk sistem nilai 

dalam masyarakat. Dengan demikian, perusahaan tidak diperkenankan untuk 

melakukan eksploitasi sumberdaya dengan tidak melihat keseimbangan lingkungan 

dan dampak sosial kemasyarakatan.  

Sesuai dengan Peraturan Meneg BUMN No. Per-05/MBU/2007, menyatakan 

“Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program 

Bina Lingkungan” yang mengharuskan setiap BUMN melakukan penyisihan masing-

masing maksimal 3% dari laba bersih setelah pajak untuk program kemitraan dan 

bina lingkungan. Besarnya dana ditetapkan melalui keputusan Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) tahunan (Hadi, 2014)   

Menurut Post (2002:69) tanggung jawab yang harus dimiliki perusahaan 

terdiri dari economic responsibility, legal responsibility, dan social responsibility. 
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Gambar 2.1 The Multiple Responsibilities of Business 

Sumber : Post et al, Business and society: Corporate strategy, public policy, ethics, 

10
th

, McGraww Hill, 2002, halaman 69 

 Gambar di atas menjelaskan bahwa perusahaan wajib melaksanakan tiga 

tanggung jawab, yaitu (1) Economic responsibility artinya tanggung jawab 

perusahaan sebagai institusi untuk menghasilkan laba (tanggung jawab kepada 

stockholder), (2) Legal responsibility artinya tanggung jawab perusahaan untuk 

memenuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah (tanggung jawab kepada 

government), dan (3) Social responsibility artinya tanggung jawab perusahaan dalam 

hubungan timbal balik dengan stakeholder (karyawan, lingkungan, masyarakat luas). 

 Elkington (1997:69), menyatakan bahwa corporate social responsibility 

dibagi menjadi tiga komponen utama, yaitu people, profit dan planet.  

          Sosial    

   

     

       Ekonomi      Lingkungan 

 

Gambar 2.2 Konsep Triple Botton Line 

Sumber : Elkington, Cannibal with Forks. The Triple bottom line of the 21
st
 century. 

Oxford: Capstonel,1997, halaman 69 
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Gambar 2.2 menggambarkan terjadi konektisitas secara integral antara 

kepedulian masyarakat, menjaga keseimbangan lingkungan dan upaya mencapai laba 

perusahaan. Profit, merupakan satu bentuk tanggungjawab yang harus dicapai 

perusahaan, dan merupakan orientasi utama perusahaan untuk mendukung 

kemampuan perusahaan mempertahankan going concern. People, merupakan 

lingkungan masyarakat di mana perusahaan berada. Mereka adalah pihak yang 

dipengaruhi dan mempengaruhi perusahaan. Tidak mungkin perusahaan mampu 

menjalankan operasi secara survive tanpa dukungan masyarakat sekitar, disitulah 

letak terpenting dari strategi social responsibility. Planet, merupakan lingkungan fisik 

perusahaan,  hubungan perusahaan dengan alam yang bersifat sebab-akibat. 

Kerusakan lingkungan, eksploitasi tanpa batas keseimbangan, cepat atau lambat akan 

menghancurkan perusahaan dan masyarakat.  

2.2.3 Manfaat Corporate Social Responsibility 

Corporate social responsibility dapat dipandang sebagai asset strategis dan 

kompetitif bagi perusahaan di tengah iklim bisnis yang makin sarat kompetisi. 

Suharto (2010:52-53) mengemukakan manfaat corporate social responsibility bagi 

perusahaan, antara lain : 

1. Brand differentiation, dalam persaingan pasar yang kian kompetitif, CSR bisa 

memberikan citra perusahaan yang khas, baik, dan etis di mata publik yang 

pada gilirannya menciptakan costumer loyalty. 
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2. Human resources, program CSR dapat membantu dalam perekrutan karyawan 

baru, terutama yang memiliki kualifikasi tinggi. Saat interview, calon 

karyawan yang memiliki pendidikan dan pengalaman tinggi sering bertanya 

tentang corporate social responsibility  dan etika bisnis perusahaan, sebelum 

mereka memutuskan menerima tawaran, bagi staf lama, corporate social 

responsibility juga dapat meningkatkan persepsi, reputasi dan dediksi dalam 

bekerja. 

3. License to operate, perusahaan yang menjalankan CSR dapat mendorong 

pemerintah dan publik memberikan izin bisnis. Karena dianggap telah 

memenuhi standar operasi dan kepedulian terhadap lingkungan dan 

masyarakat luas. 

4. Risk management, manajemen risiko merupakan isu sentral bagi setiap 

perusahaan. Reputasi perusahaan yang dibangun bertahun-tahun dapat runtuh 

karena kasus korupsi, kecelakaan karyawan, atau kerusakan lingkungan. 

2.2.4 Prinsip Corporate Social Responsibility 

Ranah tanggungjawab sosial mengandung dimensi yang sangat luas dan 

kompleks. Di samping itu, tanggungjawab sosial juga mengandung interpretasi yang 

sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan kepentingan pemangku kepentingan.  

Crowther David (2008) mengurai prinsip-prinsip tanggungjawab sosial 

menjadi tiga, yaitu : 
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1. Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan 

aktivitas tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. 

Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumberdaya 

sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi 

masa depan. 

2. Accountability, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab 

atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan ketika aktivitas 

dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan 

pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan 

eksternal. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan 

membangun image dan network terhadap para pemangku kepentingan.  

3. Transparency, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi 

bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak 

terhadap pihak eksternal. Transparansi merupakan satu hal yang amat penting 

bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi, 

kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai 

dampak dari lingkungan. 

2.2.5 Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR Disclosure) 

Corporate social responsibility disclosure atau pengungkapan tanggung 

jawab sosial merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk 

mengkomunikasikan perusahaan dengan stakeholders dan disarankan bahwa 
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corporate social responsibility merupakan jalan masuk dimana beberapa organisasi 

menggunakannya untuk memperoleh keuntungan atau memperbaiki legitimasi.  

Ghozali dan Chariri (2007) menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan adalah proses yang digunakan oleh perusahaan untuk 

mengungkapkan informasi berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan pengaruhnya 

terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan. Saat ini masyarakat mulai 

menuntut perusahaan untuk tidak hanya memperhatikan kepentingan shareholder 

semata, tetapi juga kepentingan masyarakat yang ikut menanggung atas dampak 

negatif yang ditimbulkannya.  

Perusahaan dapat membuat laporan terpisah untuk mengungkapkan CSR 

selain dalam catatan atas laporan keuangan, sesuai pada PSAK No.1 tentang 

Penyajian Laporan Keuangan revisi 2009 paragraf 14 menyatakan bahwa : 

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan 

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri 

dimana faktor lingkungan hidup memegang peran penting dan bagi industri 

yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan keuangan 

yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut diluar ruang 

lingkup Standar Akuntansi Keuangan”. 

Item-item yang berkaitan dengan pengukuran pengungkapan CSR perusahaan 

menurut Sembiring (2005) antara lain : 

a. Lingkungan  

1.  Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan pengembangan 

untuk pengurangan polusi. 
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2. Pernyataan yang menunjukan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan 

polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi memenuhi 

ketentuan hukum dan peraturan polusi. 

3. Pernyataan yang menunjukan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi. 

4. Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber 

alam, misalnya reklamasi daratan atau reboisasi. 

5. Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air, dan 

kertas. 

6. Penggunaan material daur ulang. 

7. Meneriman penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat 

perusahaan. 

8. Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan. 

9. Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan. 

10. Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah. 

11. Pengolahan limbah. 

12. Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan 

perusahaan. 

13. Perlindungan lingkungan hidup. 

b. Energi 

14. Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi. 
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15. Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi. 

16. Penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang. 

17. Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi. 

18. Peningkatan efisiensi energi dari produk. 

19. Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk. 

20. Kebijakan energi perusahaan. 

c. Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja 

21. Mengurangi polusi, iritasi, atau risiko dalam lingkungan kerja. 

22. Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental. 

23. Statistik kecelakaan kerja. 

24. Mentaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja. 

25. Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja. 

26. Menetapkan suatu komite keselamatan kerja. 

27. Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja. 

28. Pelayanan kesehatan tenaga kerja. 

d. Lain-lain Tenaga Kerja 

29. Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat. 

30. Presentase/ jumlah tenaga kerja wanita/orang cacat dalam tingkat managerial. 

31. Tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang cacat. 
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32. Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat. 

33. Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja. 

34. Memberikan bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan. 

35. Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja. 

36. Bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam proses mengundurkan 

diri atau yang telah membuat kesalahan. 

37. Perencanaan kepemilikan rumah karyawan. 

38. Fasilitas untuk aktivitas rekreasi. 

39. Presentase gaji untuk pension. 

40. Kebijakan penggajian dalam perusahaan. 

41. Jumlah tenaga kerja dalam perusahaan. 

42. Tingkatan managerial yang ada. 

43. Diaposisi staff dimana staff ditempatkan. 

44. Jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka. 

45. Statistik tenaga kerja, misal: penjualan per tenaga kerja. 

46. Kualifikasi tenaga kerja yang direkrut. 

47. Rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja. 

48. Rencana pembagian keuntungan lain. 

49. Informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan 

kepuasan dan motivasi kerja. 
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50. Informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan. 

51. Laporan tenaga kerja yang terpisah. 

52. Hubungan perusahaan dengan serikat buruh. 

53. Gangguan dan aksi tenaga kerja. 

54. Informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan. 

55. Kondisi kerja secara umum. 

56. Re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja. 

57. Statistik perputaran tenaga kerja. 

e. Produk 

58. Pengembangan produk perusahaan, termasuk pengemasannya. 

59. Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk. 

60. Informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk. 

61. Produk memenuhi standar keselamatan. 

62. Membuat produk lebih aman untuk konsumen. 

63. Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan. 

64. Peningkatan kebersihan / kesehatan dalam pengelolaan dan penyiapan produk. 

65. Informasi atau keselamatan produk perusahaan. 

66. Informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan penghargaan. 
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67. Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk terlah meningkat; 

misalnya ISO 9000. 

f. Keterlibatan masyarakat 

68. Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, 

pendidikan dan seni. 

69. Tenaga kerja paruh waktu dari mahasiswa/pelajar. 

70. Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat. 

71. Membantu riset dan medis. 

72. Sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran seni. 

73. Membiayai program beasiswa. 

74. Membuka fasilitas perusahaan utnuk masyarakat. 

75. Sponsor kampanye nasional. 

76. Mendukung pengembangan industri lokal. 

g. Umum 

77. Tujuan /kebijakan pemisahan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab 

sosial perusahaan kepada masyarakat. 

78. Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang 

disebutkan diatas. 
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2.2.6 Akuntansi Corporate Social Responsibility  

Menurut Lako (2011) akuntansi CSR adalah suatu proses pengukuran, 

pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan informasi terkait efek-efek sosial dan 

lingkungan dari tindakan-tindakan ekonomi perusahaan bagi kelompok-kelompok 

tertentu dalam masyarakat atau yang menjadi stakeholder perusahaan. Perlakuan 

akuntansi CSR dalam laporan keuangan menurut Lako dapat dibagi menjadi dua 

yaitu : 

1. Pengorbanan sumber-sumber ekonomi bagi aktivitas CSR yang memiliki 

manfaat ekonomis dimasa depan, perlakuan akuntansinya adalah sebagai 

pengeluaran investasi (asset) dan diamortisasi ke periode-periode selanjutnya, 

sebagai contoh, investasi dalam teknologi ramah lingkungan, teknologi daur 

ulang produk, investasi dalam proyek lingkungan dan kemitraan. 

2. Pengorbanan sumber-sumber ekonomi bagi aktivitas CSR yang tidak 

memiliki manfaat ekonomis di masa depan, perlakuan akuntansinya adalah 

sebagai beban (expense) periodic dan langsung dilaporkan dalam laporan laba 

rugi pada kelompok biaya operasi atau biaya kontijensi. Sebagai contoh, biaya 

pengembangan kompetensi SDM dalam isu-isu CSR, dan lainnya. 

PSAK-IAI mengeluarkan ISAK 3 tentang “Interpretasi Perlakuan Akuntansi 

atas Sumbangan dan Bantuan”. Untuk memberikan solusi bagaimana cara pengakuan, 

pengukuran dan pengungkapan biaya tanggungjawab sosial tersebut, terdapat dua 

perlakuan terhadap biaya tanggung jawab soial dan lingkungan sebagaimana 
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dijelaskan dalam ISAK 3 yaitu diakui sebagai beban usaha dan dikapitalisasi. 

Pengungkapan corporate social responsibility disajikan dalam catatan atas laporan 

keuangan, dan manfaat yang tidak dapat diukur secara moneter dapat disajikan pula 

dalam catatan atas laporan keuangan secara kualitatif atau dalam laporan tahunan 

yang dibuat oleh perusahaan. Sedangkan  jurnal pencatatan biaya CSR dapat dicatat 

sebagai berikut : 

dr.  Miscellenous Expense 

 cr. Cash 

2.3 Profitabilitas Perusahaan 

2.3.1 Pengertian Profitabilitas 

Tujuan utama yang diharapkan oleh suatu perusahaan dalam kegiatan 

usahanya adalah menghasilkan laba secara optimal dengan menggunakan sumber 

daya secara efektif dan efisien untuk kelangsungan hidup perusahaan dan 

meningkatkan kesejahteraan shareholder. Astuti (2004:36) mengartikan profitabilitas 

sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Salah satu ukuran 

profitabilitas yang paling penting adalah laba bersih. 

Profitabilitas yang tinggi menunjukan tingkat efisien perusahaan. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Gibson (2001:286), yaitu : 

“profitabilitas is the ability of the firm to generate earnings. Analysis of profit 

is vital concern to shareholders since they derive revenue in the form of 

devidends. Futher increased profit are also important can cause a rise in 

market price, leading to capital gains. Profit are also important to creditor 
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because profit are one source of found for debt coverage. Management user 

profit as a performance a measure.  

Apabila diterjemahkan secara bebas yaitu, profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba. Meningkatkan laba juga penting karena dapat 

menyebabkan kenaikan harga pasar dan capital gain. 

2.3.2 Metode Perhitungan Profitabilitas Perusahaan 

Van Horne dan Wachowicz (2005:222) mengemukakan rasio profitabilitas 

terdiri dari dua jenis, yaitu rasio yang menunjukan profitabilitas dalam kaitannya 

dengan penjualan dan rasio yang menunjukan profitabilitas dalam kaitannya dengan 

investasi. Profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan terdiri dari Marjin Laba 

Kotor (Gross Profit Margin) dan Marjin Laba Bersih (Net Profit Margin). 

Profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi terdiri atas Tingkat Pengembalian 

Aktiva (ROA) dan Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE). 

Menurut Bringham dan Houston (2006:107-110), ada tiga macam rasio 

profitabilitas (profitability ratio) yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat 

profitabilitas suatu perusahaan. Rasio ini akan menunjukan kombinasi efek dari 

likuiditas, manajemen aktiva, dan utang pada hasil-hasil operasi. Rasio-rasio tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1.  Net Profit Margin (NPM) : 

Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan 

penjualan. Rasio ini tidak menggambarkan besarnya presentase keuntungan 
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bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap penjualannya. Net Profit 

Margin menunjukan presentase dari setiap rupiah penjualan tersisa dikurangi 

semua biaya, beban dan termasuk juga bunga dan pajak seperti yang 

ditunjukan dengan rumus sebagai berikut : 

𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =  
𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑥

𝑁𝑒𝑠𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝑥 100% 

2. Return on Assets (ROA) : 

Rasio ini menunjukan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva 

yang dimiliki. ROA merupakan rasio imbalan aktiva dipakai untuk 

mengevaluasi apakah manajemen telah men+dapat imbalan yang memadai 

(reasobable return) dari asset yang dikuasainya. Rumus yang digunakan 

untuk menghitung Return On Asset (ROA) adalah sebagai berikut : 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 =  
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 

3. Return On Equity (ROE) : 

Rasio ini menunjukan tingkat pengembalian yang diberikan oleh perusahaan 

untuk setiap rupiah modal dari pemilik. ROE digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana investasi yang akan dilakukan investor disuatu perusahaan 

mampu memberikan return yang sesuai dengan tingkat yang diisyaratkan 

investor. Rumus yang digunakan untuk menghitung Return On Equity (ROE) 

adalah sebagai berikut : 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =  
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 𝑥 100% 
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2.4 Harga Saham 

2.4.1 Pengertian Saham 

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan sesorang 

atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang 

menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang 

menerbitkan kertas tersebut.  

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2006:6) saham adalah : 

“Tanda penyertaan atau kepemilikan sesorang atau badan dalam suatu 

perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang 

menerangkan bahwa pemilik ketas tersebut adalah pemilik perusahaan yang 

menerbitkan surat berharga tersebut.” 

Bursa Efek Indonesia mendefinisikan saham sebagai berikut : 

“Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal sesorang atau 

pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan 

menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas 

pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).” 

2.4.2 Pengertian Harga Saham 

Harga saham merupakan nilai pasar dari selembar saham sebuah perusahaan 

atau emiten pada waktu tertentu. Harga saham terbentuk dari interaksi kinerja 

perusahaan dengan situasi pasar yang terjadi di pasar sekunder. Pasar sekunder adalah 

pasar bagi efek yang telah dicantumkan di bursa. 

Menurut Sundjadja (2003:349) pengertian harga saham adalah : 

“Saham yang nilai per lembarnya telah dicantumkan dalam akta pendirian 

perusahaan.” 
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Pada saat perusahaan didirikan, harga saham perusahaan tersebut tercermin 

dari jumlah rupiah modal per sahamnya. Ada kalanya modal dasar ini belum disetor 

atau ditempatkan sepenuhnya, sehingga harga saham adalah sebesar nilai nominal. 

Untuk perusahaan yang telah melakukan penawaran umum atas saham-sahamnya, 

nilai nominal tersebut dicantumkan pada surat saham yang bersangkutan.  

Selain dari harga nominal tersebut dikenal juga harga buku atau harga 

intrinsic yang biasanya lebih tinggi dari harga nominal, karena dalam 

perkembangannya suatu perusahaan tentunya memberikan hasil, antara lain berupa 

deviden tunai, deviden saham, saham bonus dan goodwill. Harga buku suatu saham 

sangat erat kaitannya dengan harga pasar suatu saham dan dipergunakan di dalam 

perhitungan indeks harga saham. Sedangkan jika karena beberapa alasan pemegang 

saham perusahaan go public hendak menjual sebagian atau seluruh sahamnya, harga 

yang berlaku disebut harga pasar atau harga bursa atau disebut kurs saham. 

Nilai suatu saham dapat dipandang dalam empat konsep yang memberikan 

makna yang berbeda, menurut Sunariyah (2004:127-128) yaitu : 

1. Nilai nominal (par value) 

Nilai nominal adalah harga saham pertama yang tercantum pada sertifikat 

badan usaha. Harga saham tersebut merupakan harga yang sudah diotorisasi 

oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Harga ini tidak berubah-ubah 

dari yang ditetapkan RUPS. 

2. Nilai buku (book value) 
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Nilai saham akan bermacam-macam dari waktu perusahaan didirikan, nilai 

saham tersebut berubah karena adanya kenaikan atau penurunan harga saham 

dan adanya laba ditahan. Jumlah laba ditahan, per value saham, dan model 

selain par value adalah nilai buku. Nilai buku untuk setiap lembar saham 

dihitung dari pembagian jumlah nilai buku dan jumlah lembar saham. 

3. Nilai dasar (base price) 

Nilai suatu saham sangat berkaitan dengan harga pasar saham yang 

bersangkutan setelah dilakukan penyesuaian karena corporate action (aksi 

emiten). Nilai dasar ini merupakan harga perdana saham tersebut. Nilai dasar 

ini juga digunakan dalam perhitungan indeks harga saham sehingga akan terus 

berubah jika emiten seperti stock split, righ issue, dan lain-lain. 

4. Nilai pasar (market value) 

Nilai pasar adalah harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung di 

bursa efek. Apabila bursa efek telah tutup maka harga pasar adalah harga 

penutupannya (closing price). Untuk mendapatkan jumlah nilai pasar (market 

value) suatu saham yaitu dengan mengalihkan harga pasar dengan jumlah 

saham yang dikeluarkan.  

2.4.3 Perubahan Harga Saham  

Jogiyanto (2003:283) mendefinisikan perubahan harga saham sebagai : 
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“Perubahan harga saham merupakan kenaikan penurunan dari harga saham 

sebagai akibat dari adanya informasi baru mengenai harga saham kemudian 

dibandingkan dengan harga saham tahun lalu.”  

Perubahan harga saham adalah prosentase perubahan harga yang terjadi akibat 

transaksi di Bursa Efek (Sasanti dan Nurfauziah, 2005). Perubahan harga saham baik 

kenaikan atau penurunan biasanya akan berkolerasi dengan kenaikan atau penurunan 

volume perdagangan. Penurunan harga dari satu pola tertentu yang diikuti oleh 

volume penjualan yang sangat tinggi, umumnya akan diterjemahkan bahwa pasar 

(saham) akan mengalami bearish (harganya menurun).  

Jogiyanto (2003:289) mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang 

mempengaruhi tingkat harga saham suatu perusahaan yaitu : 

1. Prospek usaha yang menjanjikan. 

2. Kinerja keuangan dan non keuangan adalah bagus. 

3. Penyajian laporan keuangan jelas atau bersifat disclosure (pengungkapan 

secara terbuka dan jelas). 

4. Terlihatnya sisi keuntungan yang terus meningkat. 

2.5 Kerangka Pemikiran 

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang semakin pesat setiap 

perusahaan dituntut agar dapat berkompetisi dengan perusahaan lainnya. Hal tersebut 

mendorong setiap perusahaan untuk menciptakan berbagai inovasi agar menarik 

perhatian komsumen yang pada akhirnya akan meningkatkan laba perusahaan. 
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Kondisi keuangan perusahaan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk 

menilai suatu perusahaan berjalan secara efisien atau inefisien.   

 Akan tetapi, kini perusahaan menyadari bahwa perusahaan tidak hanya 

berfokus pada nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja  

(single botton line), tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple 

botton lines dimana botton line lainnya adalah sosial dan lingkungan, untuk itu 

perusahaan didorong untuk melaksanakan corporate social responsibility demi 

tercapainya sustaibability (Wibisono, 2007). 

Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan 

aktivitas (action) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan. 

Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumberdaya sekarang 

tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. 

Dengan demikian, sustainability berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana 

society memanfaatkan sumberdaya agar tetap memperhatikan generasi masa datang 

(Hadi, 2014).  

Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility 

(CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela 

mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan 

interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggungjawab organisasi di bidang 

hukum. CSR bukan hanya sekedar kegiatan amal, tapi mengharuskan perusahaan 

dalam pengambilan keputusannya juga memperhitungkan akibatnya terhadap seluruh 
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stakeholder perusahaan. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat 

keseimbangan  antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dan 

kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan 

internal (Luthan, 2010). 

Perusahaan yang mengungkapkan kegiatan CSR akan mendapatkan penilaian 

yang lebih baik, dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR. 

Pengungkapan CSR menjadi salah satu cara untuk menunjukan kinerja yang baik 

kepada masyarakat dan investor. Dengan adanya perhatian dan kesadaran perusahaan 

terhadap lingkungan sekitar akan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap 

perusahaan. Maka secara tidak langsung masyarakat memegang peranan penting 

dalam upaya peningkatan citra perusahaan. Peningkatan citra inilah yang diharapkan 

perusahaan dapat mendukung kegiatan operasional perusahaan dan perusahaan akan 

memiliki daya tarik dalam penanaman modal.  

Kegiatan CSR yang dilakukan sebaiknya berada dalam koridor strategi yang 

akan memperbaiki prospek jangka panjang perusahaan seperti mendongkrak 

penjualan dan pangsa pasar, membangun positioning merk, menarik dan memotivasi 

serta membangun loyalitas karyawan, mengurangi biaya operasional perusahaan, 

hingga menetukan harga yang lebih tinggi dan volume penjualan lebih besar. Oleh 

karena itu perusahaan yang melakukan aktivitas tanggungjawab dengan penuh 

keseriusan, dan didukung oleh strategi implementasi yang tepat dapat meningkatkan 
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profitabilitas perusahaan sehingga bisa memaksimumkan kesejahteraan pemegang 

saham atau shareholders.  

Corporate Social Responsibility memiliki daya tarik tersendiri bagi 

perusahaan, kegiatan CSR dapat membangun citra perusahaan di pasar modal dan 

meningkatkan apresiasi investor di pasar modal. Besarnya tingkat harga saham 

perusahaan akan dipengaruhi oleh pendapatan yang dihasilkan dan akan 

meningkatkan laba perusahaan. Jika pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan 

terus mengalami kenaikan, maka investor akan menilai bahwa kinerja pada 

perusahaan tersebut dinilai baik dan investor akan dengan percaya menanamkan 

modalnya pada perusahaan tersebut (Jogiyanto, 2003), dengan begitu permintaan 

saham akan bertambah.  

Menurut prinsip ekonomi, apabila permintaan bertambah maka harga akan 

naik dan sebaliknya. Prinsip tersebut dapat pula berlaku pada perdagangan di bursa 

efek, yaitu apabila permintaan saham bertambah maka harga saham akan meningkat 

dan sebaliknya.  

Dari landasan teori yang telah diuraikan diatas, kemudian digambarkan dalam 

kerangka teoritis yang merupakan alur pemikiran dari penelitian yang disusun sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Skema Kerangka Pemikiran 

Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility  

(X) 

Profitabilitas 

(Y1) 

Harga Saham 

(Y2) 



34 

 

2.6 Penelitian Terdahulu  

Penelitian mengenai pengaruh pengungkapan corporate social responsibility 

terhadap profitabilitas dan tingkat harga saham perusahaan telah dilakukan oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya yang digunakan oleh penulis sebagai rujukan yaitu : 

Tabel 2.1  

Ihtisar Beberapa Hasil Penelitian mengenai pengaruh pengungkapan  

corporate social responsibility terhadap profitabilitas dan tingkat harga saham. 

No Judul Peneliti Tahun Variabel Hasil Penelitian 

1 Pengaruh Penerapan 

Corporate Social 

Responsibility 

terhadap Profitabilitas 

Perusahaan 

Rista 2010 Var. X : 

Corporate 

Social 

Responsibility  

Var Y : 

Profitabilitas 

Perusahaan 

Terdapat pengaruh 

signifikan antara 

penerapan Corporate 

Social Responsibility 

terhadap Profitabilitas 

namun pengaruhnya 

sedang 

 

2 Pengaruh 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

terhadap Kinerja 

Perusahaan dan Harga 

Saham 

Anwar, 

Haerani, 

Pagalung 

2010 Var X : 

Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Var Y1 : 

Kinerja 

Perusahaan 

Var Y2 : Harga 

Saham 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

berpengaruh terhadap 

Kinerja Perusahaan dan 

Harga Saham 

3 Pengaruh Pelaksanaan 

Corporate Social 

Responsibility 

terhadap Profitabilitas 

Perusahaan 

Angga 

Wijaya 

2009 Var X : 

Pelaksanaan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Var Y :  

Profitabilitas 

Perusahaan 

Pelaksanaan Corporate 

Social Responsibility 

berpengaruh terhadap 

Profitabilitas Perusahaan 
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2.7 Hipotesis Penelitian 

2.7.1 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 

melakukan program  corporate social responsibility yang mencakup pemberdayaan 

people, planet, dan profit. Dengan adanya perhatian dan bantuan yang diberikan 

korporat terhadap masyarakat diharapkan akan membuat daya beli masyarakat 

meningkat, dan menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap produk yang 

dihasilkan korporat tersebut. Maka secara tidak langsung masyarakat memegang 

peranan penting dalam upaya peningkatan profitabilitas perusahaan, 

Ghozali dan Chariri (2007) menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan adalah proses yang digunakan oleh perusahaan untuk 

mengungkapkan informasi berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan pengaruhnya 

terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan. Saat ini masyarakat mulai 

menuntut perusahaan untuk tidak hanya memperhatikan kepentingan shareholder 

semata, tetapi juga kepentingan masyarakat yang ikut menanggung atas dampak 

negatif yang ditimbulkannya.  

Perusahaan yang mengungkapkan kegiatan CSR akan mendapatkan penilaian 

yang lebih baik, dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR. 
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Pengungkapan CSR menjadi salah satu cara untuk menunjukan kinerja yang baik 

kepada masyarakat dan investor. Dengan adanya perhatian dan kesadaran perusahaan 

terhadap lingkungan sekitar akan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap 

perusahaan. Maka secara tidak langsung masyarakat memegang peranan penting 

dalam upaya peningkatan citra perusahaan. Peningkatan citra inilah yang diharapkan 

perusahaan dapat mendukung kegiatan operasional perusahaan dan perusahaan akan 

memiliki daya tarik dalam penanaman modal.  

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa dengan pengungkapan corporate 

social responsibility dalam perusahaan akan memberikan pengaruh pada profitabilitas 

perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pengungkapan corporate social responsibility 

diharapkan dapat memiliki pengaruh yang besar terhadap profitabilitas perusahaan. 

Ho1 : Pengungkapan Corporate Social Responsibility Tidak Memiliki Pengaruh 

yang Besar Terhadap Profitabilitas. 

Ha1 :  Pengungkapan Corporate Social Responsibility Memiliki Pengaruh yang 

Besar Terhadap Profitabilitas. 

2.7.2 Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap 

Harga Saham 

Corporate Social Responsibility mempunyai daya tarik tersendiri bagi 

perusahaan terutama terhadap nilai perusahaan tersebut. Dalam hal ini salah satu nilai 

perusahaan dapat dilihat dari harga saham. Saham selama ini masih merupakan alat 

ukur yang efektif dan efisien untuk menilai kinerja perusahaan. Oleh karena itu, 
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penilaian tentang sejauh mana kinerja keuangan perusahaan, biasa dilihat dari harga 

sahamnya.  

Dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga saham mengalami 

fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Jogiyanto (2003) mengungkapkan 

bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat harga saham suatu perusahaan 

yaitu : 

1. Prospek usaha yang menjanjikan. 

2. Kinerja keuangan dan non keuangan adalah bagus. 

3. Penyajian laporan keuangan jelas atau bersifat disclosure (pengungkapan 

secara terbuka dan jelas). 

4. Terlihatnya sisi keuntungan yang terus meningkat. 

Perusahaan yang mengungkapkan CSR dianggap memiliki prospek usaha 

yang menjanjikan, karena CSR memiliki manfaat untuk mengurangi legetimasi 

masyarakat, meningkatkan apresiasi masyarakat, meningkatkan nilai bagi 

masyarakat, dan mengurangi komplain masyarakat. Selain itu tingkat tanggungjawab 

sosial perusahaan ternyata memiliki dampak terhadap peningkatan kinerja keuangan 

perusahaan, seperti: meningkatkan penjualan, legitimasi pasar, meningkatkan 

apresiasi investor di pasar modal, meningkatkan nilai bagi kesejahteraan pemilik dan 

sejenisnya, sehingga dapat terlihat sisi keuntungan yang terus meningkat. 

Menurut Jogiyanto (2003), Jika pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan 

terus mengalami kenaikan, maka investor akan menilai bahwa kinerja pada 
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perusahaan tersebut dinilai baik dan investor akan dengan percaya menanamkan 

modalnya pada perusahaan tersebut. 

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa dengan pengungkapan corporate 

social responsibility dalam perusahaan akan memberikan pengaruh pada tingkat 

harga saham perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pengungkapan corporate social 

responsibility diharapkan dapat memiliki pengaruh yang besar terhadap harga saham . 

Ho2 : Pengungkapan Corporate Social Responsibility Tidak Memiliki Pengaruh 

yang Besar Terhadap Harga Saham. 

Ha2 :  Pengungkapan Corporate Social Responsibility Memiliki Pengaruh yang 

Besar Terhadap Harga Saham. 

 


