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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tujuan umum dari sebuah usaha didirikan adalah untuk mencari laba. 

Selain menyangkut kesinambungan perusahaan (going concern), tingkat laba 

sering dijadikan sebagai ukuran oleh para pemangku kepentingan untuk menilai 

sejauh mana kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. 

Menurut Sofyan Harahap (2002:58) laba akuntansi adalah perubahan 

dalam equity (net asset) dari suatu entity selama suatu periode tertentu yang 

diakibatkan oleh transaksi dan kejadian atau peristiwa yang berasal bukan dari 

pemilik. Laba sering digunakan sebagai suatu dasar untuk pengenaan pajak, 

kebijakan dividen, pedoman investasi serta pengambilan keputusan dan unsur 

prediksi. 

Sedangkan menurut Stice, Skousen (2009:240) laba adalah: 

“Laba merupakan jumlah residual yang tertinggal setelah semua beban 

(termasuk penyesuaian pemeliharaan modal, jika ada) dikurangkan pada 

penghasilan. Jika beban melebihi penghasilan, maka jumlah residualnya 

merupakan kerugian bersih.”  

 

Keberhasilan perusahaan mencapai pertumbuhan dapat dilihat dari laba 

atau profit yang diraihnya. Namun untuk dapat mengejar keuntungan finansial 

yaitu profit, perusahaan juga memerlukan sumber daya lain dari lingkungannya, 

baik dari sumber daya alam sebagai bahan olahannya maupun manusianya. 

Dengan adanya ketersediaan sumber daya tersebut operasi bisnis perusahaan dapat 
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terus berjalan. Oleh karena itu, terdapat hal lain yang juga sangat penting agar 

kegiatan bisnis terus berlangsung, yaitu keberlanjutan (sustainability). Berkaitan 

dengan keberlanjutan, penerimaan publik ataupun para pemangku kepentingan 

(stakeholder) terhadap keberadaan perusahaan itu sendiri sangatlah penting.  

Terkadang kepentingan perusahaan berseberangan dengan kepentingan 

masyarakat. Contohnya mengenai kasus PT. Newmont yang mengakibatkan 

terjadinya pencemaran Teluk Buyat karena pembuangan limbah. Dan juga kasus 

lumpur Lapindo Brantas dan konflik yang tejadi di distrik Tembagapura, Papua, 

yang melibatkan PT. Freeport. Akibat dari peristiwa tersebut, aktivitas bisnis 

perusahaan tidak dapat berjalan bahkan harus dihentikan. 

Dalam CSR Indonesia A+ CSR Magazine di Jakarta pertengahan Februari 

2014 dikatakan: 

“Tampak seperti kolam sampah, itulah potret Sungai Citarum. Padahal 

sungai terbesar di Jawa Barat tersebut menjadi sumber air tak hanya untuk 

pertanian melainkan juga kebutuhan domestik dan industri. Tahun 2010, 

bahkan Citarum menyandang predikat sebagai sungai paling tercemar di 

dunia versi National Geographic. Tentunya ini bukan hal membanggakan, 

terlebih jika pencemaran ini adalah ulah manusia sendiri. Berbagai upaya 

telah dilakukan untuk menanggulangi tumpukan sampah di sungai 

Citarum. Bulan Desember 2008 Bank Pembangunan Asia menyetujui 

pinjaman sekitar Rp 50 milyar hanya untuk membersihkan sungai ini, tapi 

tidak ada hasil signifikan yang ditunjukkan. Menjamurnya industri yang 

didirikan di sekitar DAS Citarum, mutlak menjadi indikator meningkatnya 

pembuangan limbah di sungai Citarum. Ashov Birry yakin atas dasar 

inilah masyarakat di sepanjang Sungai Citarum bergerak untuk menentang 

pencemaran, khususnya pencemaran bahan kimia berbahaya industri. 

Mulai dari Citarum segmen hulu di Majalaya, Baleendah-Dayeuhkolot, 

Saguling – Citarum segmen tengah di purwakarta, hingga Citarum segmen 

hilir di Karawang. Masyarakat menentang pencemaran dan meminta 

haknya untuk air yang bersih bebas bahan kimia berbahaya industri dan 

hak untuk tahu bahan kimia apa yang dilepaskan oleh industri ke sumber 

air mereka dan siapa industri yang bertanggung jawab.” 
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Dalam CSR Indonesia A+ CSR Magazine Vol. 4 bulan 1 (2010:8) di 

Jakarta dikatakan: 

“Baru-baru ini di awal 2010 warga Sumenep menolak eksplorasi minyak 

yang akan dilakukan Petrolium Ltd di lokasi uji seismik dengan 

memblokir jalur menuju lokasi tersebut.” Kemudian lagi CSR Indonesia 

A+ CSR Magazine Vol. 4 bulan 2 (2010:6) menyebutkan: “Belum lagi 

kekhawatiran masyarakat Kapuas Hulu terhadap akan beroperasinya 

perkebunan sawit berskala besar yang setidaknya akan melibatkan 

sembilan perusahaan di sekitar Taman Nasional Danau Sentarum.” 

 

Meski tujuan utama perusahaan adalah menghasilkan laba, sebuah 

perusahaan tidak dapat lepas dari masyarakat, hal ini disebabkan pendiri dari 

pemilik sebuah perusahaan adalah individu-individu anggota masyarakat serta 

tujuan menghasilkan keuntungan tidak mungkin tercapai tanpa adanya masyarakat 

yang menjadi pasar dari produksinya. Karena sebuah kegiatan bisnis tidak dapat 

lepas dari masyarakat, kegiatan bisnis sudah pasti membawa dampak bagi 

masyarakat dan elemen-elemen yang ada didalamnya serta lingkungan tempat 

hidup di masyarakat. 

Berkaca dari berbagai kasus dan konflik yang dihadapi perusahaan dan 

para stakeholder, tentunya akan menjadi kendala dan hambatan bagi perusahaan 

untuk dapat beroperasi secara berkelanjutan. Perusahaan haruslah mengadopsi 

kenyataan bahwa ada dua bentuk perizinan yang harus dipatuhi agar dapat 

beroperasi, yaitu izin legal (berupa konsesi) dari pemerintah dan izin sosial 

(berupa dukungan) dari masyarakat. Dengan demikian, seperti yang dinyatakan 

dalam Sonny Sukada (2007:29): 
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“Dapat dimengerti bahwa program-program sosial perusahaan 

dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh izin sosial untuk berusaha 

(social license to operate).” 

 

Untuk menjalankan program sosial perusahaan yang juga dalam rangka 

mewujudkan keberlanjutan entitas bisnis, lahirlah suatu konsep yang disebut 

corporate social responsibility (CSR) atau yang juga dikenal dengan tanggung 

jawab sosial perusahaan. Hadirnya konsep CSR merupakan suatu basis teori 

tentang perlunya perusahaan berperilaku etis, menerapkan prinsip saling berbagi 

dengan para stakeholder dan menjalin hubungan yang harmonis dengan 

masyarakat tempat dimana perusahaan itu berada. Dengan demikian, keberadaan 

CSR sesungguhnya merupakan sarana dalam rangka membangun dan 

memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri melalui kerjasama dengan para 

stakeholder baik internal maupun eksternal, dalam artian terintegrasi melalui 

strategi dan program yang dijalankan bersama. 

Bagi dunia usaha, CSR dapat diartikan sebagai sarana sekaligus wahana 

perwujudan sikap kooperatif, dimana kesadaran bahwa kegiatan operasional 

mereka sebagai entitas bisnis yang menyatu dengan ekosistem dan tatanan sosial 

budaya setempat telah menimbulkan dampak positif dan negatif yang besar dan 

luas. Pihak perusahaan perlu menyadari bahwa kesadaran menjalankan tanggung 

jawab sosial merupakan bagian dan bentuk dari strategi manajemen, tidak peduli 

apakah pelaksanaanya tersebut disandarkan pada aturan (regulasi) atau bukan. 

Dengan adanya efek yang ditimbulkan dalam menjalankan kepentingan 
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ekonominya, perusahaan tidak diperkenankan mengorbankan kepentingan 

masyarakat luas dalam hal ini lingkungan dan sosialnya. 

Perencanaan dan pelaksanaan program tanggung jawab sosial yang 

mencakup tanggung jawab lingkungan hidup, tanggung jawab pengembang sosial 

dan kemasyarakatan, tanggung jawab konsumen serta tanggung jawab 

ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, disusun dengan mengacu pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain : 

1. Undang-undang RI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

2. Undang-undang RI No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

3. Undang-undang RI No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.07/2013 tentang 

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 

5. Peraturan Menteri BUMN No Per-05/MBU/2007 sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Permen No Per-08/MBU/2013 tentang Program 

Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program 

Bina Lingkungan. 

Untuk mewujudkan CSR, memang pada pelaksanaannya seperti yang 

dinyatakan pada pasal 74 Undang-undang No.40 tahun 2007, perusahaan harus 

mengeluarkan sejumlah biaya yang dianggarkan yang secara tidak langsung juga 

akan mengurangi laba. Namun, jika dibandingkan dengan keputusan untuk 

mengabaikan dan tidak menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan, maka 

akan sangat mungkin untuk timbulnya dampak yang buruk jika suatu saat terjadi 

insiden pada waktu aktifitas berjalan. Biaya yang dikeluarkan untuk biaya 
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recovery bisa jadi lebih besar dibandingkan biaya yang ingin dihemat melalui 

peniadaan CSR itu sendiri, belum lagi risiko non-finansial yang harus ditanggung 

berupa buruknya citra (image) dan reputasi perusahaan dimata publik. 

Di Indonesia, data riset dari Majalah SWA tahun 2005 terhadap 45 

perusahaan menunjukkan bahwa CSR bermanfaat dalam memelihara dan 

meningkatkan citra perusahaan (37,38%), hubungan baik dengan masyarakat 

(16,82%), dan mendukung operasional perusahaan (10,28%), sarana aktualisasi 

perusahaan dan karyawan (8,88%), memperoleh bahan baku dan alat-alat produksi 

perusahaan (7,48%), mengurangi gangguan masyarakat terhadap perusahaan 

(5,61%), dan lainnya (13,35%).  

Dalam perkembangannya, praktik CSR telah banyak dilakukan secara 

sadar, artinya menerapkan CSR adalah investasi untuk pertumbuhan dan 

keberlanjutan bisnis sehingga tidak lagi dilihat sebagai sentra biaya (cost centre) 

melainkan sentra laba (profit centre), bahkan penerapannya sekarang sudah 

menjadi tren global. Dikarenakan sejatinya tujuan perusahaan dan motif 

melaksanakan CSR berujung pada keuntungan, maka CSR yang dijalankan dapat 

digunakan untuk menarik simpati masyarakat dengan membangun image positif, 

sehingga membuka peluang bagi perusahaan untuk men-generate pendapatan 

yang besar yang pada ujungnya bermuara pada perolehan laba atau peningkatan 

keuntungan. Contoh kegiatan CSR di bidang edukasi seperti yang dilakukan oleh 

Bank BCA Tbk, yang telah membentuk Program Pendidikan Akuntansi (PPA). 

PT. Astra International Tbk, juga membentuk Politeknik Manufaktur Astra. Selain 

itu ada PT. Gajah Tunggal Tbk, yang membentuk Politeknik Gajah Tunggal. 
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PT. Astra International Tbk dan anak perusahaannya selama sembilan 

bulan pertama tahun 2011 mengalami peningkatan yang sangat baik dibandingkan 

periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu kontibusi laba bersih segmen 

otomotif tumbuh sebesar 17% menjadi Rp 6,2 triliun.  

(www.astracreditcompanies.com) 

Masalah tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan sosial 

semakin banyak disoroti, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis 

pengaruh kepedulian sosial perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia terhadap profit yang dihasilkannya. Biaya-biaya sosial sebagai wujud 

pelaksanaan CSR perusahaan dikaitkan dengan profitabilitas perusahaan, terutama 

pada return yang akan diterima perusahaan. 

Tabel 1.1 

Data Perbankan Periode 2011-2013 

 Biaya CSR Dana Pihak Ketiga Kredit yang Diberikan Laba 

2011  Rp  360.868.550.704   Rp 1.453.868.865.000   Rp 1.134.290.206.000   Rp  56.501.355.000  

2012  Rp  772.522.736.213   Rp 1.677.315.484.000   Rp 1.390.526.611.000   Rp  67.084.849.000  

2013  Rp  541.172.307.429   Rp 1.863.573.273.000   Rp 1.655.188.145.000   Rp  78.489.780.000  

Sumber: Annual Report Tahun 2011-2013 
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Diagram 1.1 

Pertumbuhan Biaya CSR, Dana Pihak Ketiga,  Kredit yang Diberikan dan 

Laba Perusahaan Perbankan di Indonesia Periode 2011-2013 

 

Berdasarkan data di atas, biaya corporate social responsibility tidak 

memberikan dampak yang negatif terhadap perbankan di Indonesia karena 

meskipun perusahaan menerapkan biaya corporate social responsibility yang 

tinggi, tetap saja perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan 

baik, terbukti dengan melihat data di atas bahwa setiap tahun dana pihak ketiga 

meningkat sehingga bank mampu memberikan kredit kepada konsumen yang 

mana kredit tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Dengan memberikan kredit, 

itu berarti perusahaan mendapat keuntungan dari bunga sehingga dapat 

meningkatkan laba perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan populasi penelitian perusahaan perbankan 

yang telah listing di BEI (Bursa Efek Indonesia), dimana perusahaan yang sudah 

listing tersebut mendapatkan sorotan yang cukup luas dari publik. Informasi 
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dapat diakses secara terbuka oleh publik, sehingga perusahaan memang perlu 

melaksanakan dan mengungkapkan CSR. 

Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang 

listing di BEI pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Perusahaan perbankan 

dipilih karena setiap perusahaan perbankan tersebut telah melakukan tanggung 

jawab sosial perusahaan dan menyertakannya dalam laporan keuangan maupun 

laporan tahunan secara jelas dan terpisahkan dengan akun lain. 

Alasan selanjutnya yaitu setelah dikeluarkannya Undang – Undang 

Perseroan Terbatas No. 40 Pasal 74 Tahun 2007 oleh pemerintah tidak semua 

jenis perusahaan dapat digunakan sebagai sampel penelitian. Menurut UU No 40 

Pasal 74 tahun 2007 perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dan atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Dengan demikian ada jenis – jenis usaha tertentu yang melakukan 

kegiatan CSR bukan sebagai kegiatan yang sifatnya sukarela namun sebagai 

sebuah kewajiban. 

Perusahaan – perusahaan yang diwajibkan melaporkan CSR tidak dapat 

dimasukkan sebagai sampel karena dimungkinkan tidak terjadi varisasi dalam 

penelitian ini. Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian adalah perusahaan 

perbankan karena tidak termasuk dalam kategori perusahaan yang wajib 

melaporkan CSR menurut UU No 40 Pasal 74 tahun 2007. Jika mengacu pada 

pasal 74 ayat 1 yang menyatakan bahwa perseroan yang melakukan kegiatan 

usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan 
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seperti bank, perusahaan asuransi, dan lain-lain tidak diwajibkan melaporkan 

CSR. Tahun penelitian yang digunakan 3 tahun yaitu tahun 2011 – 2013. Data 

tahun 2011 – 2013 dipilih karena merupakan data terbaru dari perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

judul: 

“Pengaruh Penerapan Biaya Corporate Social Responsibility terhadap 

Laba Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 – 2013)” 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi 

rumusan masalah yang menjadi topik pokok pembahasan skripsi ini, sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penerapan Corporate Social Responsibility yang dilakukan 

oleh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Bagaimana perolehan laba perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia?  

3. Bagaimana pengaruh penerapan biaya Corporate Social Responsibility 

terhadap laba perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 
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1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, mencari dan 

memperoleh data empiris dan informasi yang diperlukan mengenai corporate 

social responsibility serta kaitannya dengan laba perusahaan sebagai bahan dalam 

rangka menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan corporate social responsibility 

yang dilakukan oleh perusahaan perbankan. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pencapaian laba pada perusahaan perbankan 

pada periode 2011-2013. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan biaya corporate 

social responsibility terhadap perolehan laba perusahaan perbankan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya akan sangat berguna bagi 

semua pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan tersebut diantaranya: 

1. Bagi penulis, menambah wawasan yang lebih luas, serta pengetahuan 

tentang berbagai konsep dan teori mengenai corporate social 

responsibility dan juga kaitannya dengan laba perusahaan, melatih dalam 

berpikir secara sistematis dan ilmiah, termasuk mengembangkan 

kemampuan untuk melakukan analisis terhadap masalah lebih kritis. 

Selain itu sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Akhir Sarjana 



12 
 

Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

2. Bagi kegunaan praktis dan perusahaan, sebagai bahan pertimbangan, 

masukan dan pemikiran di masa akan datang dalam menilai dan 

mengevaluasi sejauh mana penerapan corporate social responsibility 

sekaligus mengetahui hal-hal apa saja yang masih memerlukan perbaikan 

dalam pelaksanaan corporate social responsibility selanjutnya dimasa 

datang. 

3. Bagi lingkungan akademik, diharapkan dapat memperluas dan menambah 

pengetahuan mengenai konsep corporate social responsibility dan juga 

dapat diajadikan referensi sebagai bahan sumbangan pemikiran dalam 

penelitian selanjutnya, mengingat konsep ini masih tergolong baru dan 

terus mengalami perkembangan dalam penerapannya di Indonesia. 

4. Peneliti lain, sebagai bahan referensi khususnya untuk penulisan karya 

ilmiah dengan topik yang sama. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis  melakukan penelitian terhadap perusahaan perbankan di Kantor 

Bursa Efek Indonesia Perwakilan Bandung dan Perpustakaan Universitas 

Widyatama. Adapun waktu penelitian yang digunakan untuk melakukan 

penelitian ini dimulai pada bulan Agustus sampai dengan bulan Januari 2015. 


