
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian   

 Perusahaan adalah bentuk organisasi yang melakukan aktivitas dengan 

menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan (Murni, 2001). Perusahaan yang berorientasi pada laba akan berusaha 

menggunakan sumber daya yang dimilikinya semaksimal mungkin untuk 

memperoleh laba demi kelangsungan hidupnya sehingga berakibat pada dampak 

lingkungan baik secara positif maupun secara negatif (Harahap, 2005) (sumber: 

www.ilmiahmanajemen.blogspot.com) 

Perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu. Dalam mencapai tujuan tersebut, perusahaan selalu berinteraksi dengan 

lingkungannya sebab lingkungan memberikan andil dan kontribusi bagi 

perusahaan. Terjadi pergeseran tujuan perusahaan (Yuniarti, 1998). Pertama, 

pandangan konvensional, yaitu menggunakan laba sebagai ukuran kinerja 

perusahaan. Perusahaan dengan kinerja yang baik adalah perusahaan yang mampu 

memperoleh laba maksimal untuk kesejahteraan stockholder. Kedua, pandangan 

modern, yaitu tujuan perusahaan tidak hanya mencapai laba maksimal tetapi juga 

kesejahteraan sosial dan lingkungannya. Seperti yang diungkapkan oleh Glueck 

dan Jauck (1984) bahwa tujuan perusahaan meliputi profitabilitas, efisiensi, 

kepuasan, dan pengembangan karyawan, tanggung jawab sosial dan hubungan 

baik dengan masyarakat serta kelangsungan usaha dan tujuan lainnya.  

Tanggung jawab perusahaan memberikan konsep yang berbeda dimana 

perusahaan tersebut secara sukarela menyumbangkan sesuatu demi masyarakat 

yang lebih baik dan lingkungan hidup yang lebih bersih. Tanggung jawab sosial 

dari perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) didasarkan pada semua 

hubungan, tidak hanya dengan masyarakat tetapi juga dengan pelanggan, pegawai, 

komunitas, pemilik, pemerintah, supplier bahkan juga kompetitor. Tanggung 

jawab sosial dapat mendorong prestasi para pegawai dan karyawan perusahaan. 



 

 

Serta dari hasil penelitian H. Memed Sueb (2000), biaya yang berhubungan 

dengan aktivitas-aktivitas sosial mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 

Menurut Bank Dunia, tanggung jawab sosial perusahaan terdiri dari 

beberapa komponen utama: perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak azasi 

manusia, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, 

pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, perlindungan kesehatan, 

kepemimpinan dan pendidikan, bantuan bencana kemanusiaan. 

Selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan 

banyak keuntungan bagi masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya. 

Keberadaan perusahaan dianggap mampu menyediakan kebutuhan masyarakat 

untuk konsumsi maupun penyedia lapangan pekerjaan. Perusahaan di dalam 

lingkungan masyarakat memiliki sebuah legitimasi untuk bergerak leluasa 

melaksanakan kegiatannya, namun lama kelamaan karena posisi perusahaan 

menjadi amat vital dalam kehidupan masyarakat maka dampak yang ditimbulkan 

juga akan menjadi sangat besar.  

Citra perusahaan di mata masyarakat sangat berpengaruh terhadap produk 

yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Teknologi informasi sekarang ini 

memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi dari berbagai 

penjuru dunia. Jika satu perusahaan tidak menunjukkan komitmen sosial yang 

baik di suatu daerah, informasi ini akan cepat tersebar luas ke berbagai penjuru 

dunia. Akibatnya akan terbentuk citra yang negatif. Sebaliknya, jika perusahaan 

menunjukkan komitmen sosial yang tinggi terhadap kegiatan kemanusiaan, 

pelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, pendidikan, penanggulangan 

bencana alam, maka akan terbentuk citra positif. 

Begitu juga halnya dengan PT PLN (Persero). Perusahaan ini sempat 

mengalami kontroversi dengan warga akibat masalah SUTET. Siapa pun setuju 

kalau aliran listrik tegangan tinggi membahayakan, bahkan bisa langsung 

mengakibatkan kematian bagi orang yang menyentuhnya. Di lain pihak sebagian 

besar manusia di bumi sangat bergantung kepada energi yang membahayakan ini 

dalam kehidupan sehari-harinya. Selain kedahsyatan yang bisa dirasakan dengan 

pancaindera, berbagai penelitian mengaitkan listrik tegangan tinggi dengan 

penyakit kanker dan leukemia pada anak-anak. Gelombang elektromagnetik yang 



 

 

terpancar dari jaringan listrik tegangan tinggi diperkirakan menjadi   

penyebabnya.   

Pertentangan banyak muncul karena pihak penyedia listrik (PLN) banyak   

mengambil sikap “tidak mau tahu” dengan semua bahaya bagi mereka yang   

rumahnya dilewati jaringan listrik tegangan tinggi. PLN mengatakan aman tinggal 

di bawah jaringan listrik tegangan tinggi, termasuk jaringan ekstra tinggi (di atas 

500 KV). Sementara masyarakat yang dilewati merasa sangat cemas dengan 

keselamatan maupun kesehatannya, berbagai isu muncul seperti merasa  

kesemutan. Paling tidak mereka merasa sangat dirugikan dengan adanya  jaringan 

karena secara ekonomi sudah sulit menjual tanahnya, bahkan   tidak bisa menjual 

rumah yang berada di bawah jaringan. 

Hal ini justru menimbulkan kontroversi, di satu pihak tidak ada instansi 

yang bersedia mengganti kerugian karena menganggap kawasan  itu aman. Di lain 

pihak pemerintah daerah, seperti DKI, dengan alasan keamanan, menggusur 

penduduk rumah-rumah kumuh yang tinggal di bawah tegangan tinggi. 

Alasannya, sebagai tindakan preventif terhadap risiko besar yang bisa timbul 

(akibat tegangan tinggi). 

 Adanya kasus ini tentunya dapat membuat citra PT PLN (Persero) menjadi 

buruk di mata masyarakat. Hal ini dapat menyadarkan perusahaan betapa 

pentingnya  tanggung jawab sosial perusahaan baik bagi perusahaan maupun bagi 

masyarakat. 

Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan adalah 

community development. Perusahaan yang mengedepankan konsep community 

development lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas 

masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal 

sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan 

peluang-peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan 

kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai 

perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Selain itu, akan tumbuh trust (rasa 

percaya) dari masyarakat. Sense of belonging (rasa memiliki) perlahan-lahan 

muncul dari masyarakat sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran 

perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat. 



 

 

 Dalam melaksanakan tanggung jawabnya kepada stakeholders, khususnya 

masyarakat dan lingkungan, perusahaan melakukan program-program CSR yang 

tentunya mengeluarkan biaya yang cukup besar. Biaya CSR yang dikeluarkan 

oleh perusahaan ini, diindikasikan terdapat pengaruh pada profitabilitas 

perusahaan. 

Penulis melihat suatu fenomena yang terdapat pada latar belakang 

penelitian, mengenai adanya pengaruh biaya yang timbul dari pelaksanaan CSR 

terhadap kinerja perusahaan. karena itu penulis tertarik untuk meneliti pengaruh 

biaya CSR terhadap salah satu indikator kinerja perusahaan, yakni profitabilitas 

perusahaan pada PT PLN (Persero). 

 Sebelumnya, dengan judul “Pengaruh CSR Cost terhadap Nilai 

Perusahaan Pertambangan Umum” (Studi kasus pada PT Antam Tbk.), telah 

dilakukan penelitian oleh Diah Retno Bayumurthi dengan NRP B1A01097 di 

Universitas Padjajaran. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah: 

- Waktu penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan pada bulan Februari 2005. 

- Tempat penelitian. Tempat penelitian terdahulu adalah PT Antam Tbk. di 

Jakarta. 

- Objek penelitian. PT Antam yang menjadi objek penelitian sebelumnya, 

bergerak dalam bidang usaha pertambangan berbagai jenis bahan galian, serta 

menjalankan usaha bidang industri perdagangan, pengangkutan dan jasa yang 

berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut 

- Variabel penelitian. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian 

sebelumnya adalah nilai perusahaan (firm value). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasikan 

masalah sebagai berikut : 

“Apakah biaya CSR mempengaruhi profitabilitas perusahaan”. 

 

 

 



 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

1.3.1 Maksud Penelitian  

 Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh, mengumpulkan, dan 

mengelola data untuk dapat mempelajari dan menganalisis mengenai pengaruh 

biaya CSR terhadap profitabilitas perusahaan. 

 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui biaya CSR berpengaruh secara signifikan terhadap  

profitabilitas perusahaan. 

 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini secara langsung maupun tidak langsung diharapkan 

dapat berguna bagi: 

1. Penulis, penelitian ini merupakan sarana untuk belajar dan menambah ilmu 

pengetahuan mengenai pengaruh biaya Corporate Social Responsibility (CSR) 

suatu perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan. Pengalaman yang 

diperoleh dalam melakukan penelitian ini dapat menambah wawasan 

pengetahuan dan daya nalar sebagai bagian dari proses belajar, sehingga dapat 

lebih memahami kaitan antara teori dan aplikasinya. Data dan informasi 

tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam penyusunan karya ilmiah 

dalam bentuk skripsi untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian 

sidang Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

2. Perusahaan, hasil temuan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

masukan yang berguna untuk dapat dipertimbangkan dalam pelaksanaan 

program-program CSR selanjutnya yang dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan khususnya profitabilitas dalam jangka panjang.  

3. Pihak Lain, sebagai bahan acuan dan referensi bagi pihak lain yang ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini. 

 

 

 



 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Perusahaan memiliki hubungan yang kompleks dengan berbagai macam 

segmen dari masyarakat dan lingkungan yang dinaunginya. Para stakeholders 

senantiasa memantau aktivitas perusahaan, perhatian tertuju pada kualitas 

kegiatan operasi dan hal-hal yang dipengaruhinya, keberhasilan perusahaan 

dipengaruhi olehnya. Kegagalan dalam merespon perhatian stakeholders dapat 

menimbulkan konflik dan isu publik yang serius sehingga dapat menimbulkan 

perspektif dan reputasi yang buruk bagi perusahaan. 

 Berdasarkan keputusan manajemen, perusahaan dalam melakukan 

kegiatannya yang tidak bisa lepas dari dampak sosial sehingga menimbulkan 

tekanan dari pihak stakeholders agar perusahaan memperhatikan dampak-dampak 

tersebut.  

Karena hubungan antara perusahaan dengan stakeholders semakin 

kompleks dari waktu-waktu sebelumnya, maka tekanan muncul agar perusahaan 

melaksanakan program CSR (Corporate Social Responsibility). Layaknya konsep 

yang tengah digandrungi tak ada definisi tunggal dari CSR tentang CSR. Namun 

beberapa definisi yang cukup berpengaruh di sini diantaranya  dari World Council 

for Sustainable Development, Bank Dunia, dan Uni Eropa. 

World Council for Sustainable Development menyebut CSR sebagai: 

“Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to 

economic development while improving the quality of life of the workforce 

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

 
 Versi Bank Dunia: 

“CSR is the commitment of business to contribute to sustainable economic 

development working with employees and their representative, the local 

community and society at large to improve quality of life, in ways that are 

both good for business and good for development.” 

 

 Versi Uni Eropa: 

“CSR is a concept whereby companies integrate social and environmental 

concerns in their business operations and in their interaction with their 

stakeholders on a voluntary basis.” 



 

 

 Pandangan CSR yang komprehensif, dilontarkan oleh Prince of Wales 

International Business Forum – yang dipromosikan oleh IBL – melalui lima 

pilar, yaitu: 

1. Building human capital, menyangkut kemampuan perusahaan untuk memiliki 

dukungan sumber daya manusia yang ada (internal), dan eksternal 

(masyarakat sekitar). 

2. Strengthening economics, memberdayakan ekonomi komunitas. 

3. Assessing social cohesion, maksudnya perusahaan menjaga keharmonisan 

dengan masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan konflik. 

4. Encouraging good governance, artinya dijalankan dalam tata kelola yang baik. 

5. Protecting the environment, perusahaan harus menjaga kelestarian lingkungan. 

Perusahaan, pada dasarnya, mengungkapkan informasi sosial, termasuk 

CSR, dengan tujuan membangun image pada perusahaan dan mendapat perhatian 

masyarakat. Perusahaan tentunya mengeluarkan biaya dalam rangka melakukan 

dan memberikan informasi kegiatan sosial, sehingga laba yang dilaporkan dalam 

tahun berjalan menjadi lebih rendah. Ketika menghadapi visibilitas politis yang 

tinggi, perusahaan cenderung mengungkapkan informasi kegiatan sosial. 

Perusahaan besar yang menjadi perhatian masyarakat akan cenderung diawasi dan 

kemudian lebih banyak mengungkapkan informasi CSR dibandingkan dengan 

perusahaan kecil. 

Jadi, pengungkapan informasi kegiatan sosial perusahaan berhubungan 

positif dengan kinerja sosial, kinerja ekonomi, dan visibilitas politis. 

Pengungkapkan kegiatan sosial akan berhubungan negatif dengan tingkat utang 

perusahaan. Semakin tinggi rasio utang suatu perusahaan, akan semakin rendah 

pengungkapan kegiatan sosial. Hal ini karena terdapat kemungkinan perusahaan 

akan melakukan pelanggaran, misalnya, pelanggaran kredit. Dengan demikian, 

perusahaan harus menyajikan laba yang lebih tinggi saat sekarang dibandingkan 

dengan di masa depan. Untuk menampilkan performa laba tinggi, perusahaan 

akan mengurangi sejumlah biaya, termasuk di antaranya biaya untuk kegiatan 

sosial, yang dalam hal ini CSR. Tentunya besar kecilnya biaya CSR yang 

dikeluarkan akan berpengaruh pada laba perusahaan serta tingkat profitabilitas 

perusahaan itu sendiri. 



 

 

Menurut para peneliti sebelumnya berpendapat bahwa biaya sosial yang 

dikeluarkan perusahaan lebih mengarah kepada citra positif dari masyarakat 

terhadap perusahaan, karena perusahaan sudah memiliki kepedulian terhadap 

masyarakat. Namun menurut para peneliti berikutnya biaya sosial yang 

dikeluarkan perusahaan berpengaruh pula terhadap kinerja keuangan, hal ini 

sesuai dengan pendapat Spicer (1978) (sumber: www.indowebster.com) 

mengatakan bahwa: 

“For a sample drawn from the pulp and paper industry, companies with 

better pollution control records tend to have higher profitability, larger 

size, lower total risk, lower systematic risk and higher price/earnings 

rations than companies with poorer pollution control records”  

 

Akuntansi sosial yang merupakan bagian dari CSR, mengidentifikasi dan 

mengukur dampak dari hubungan tersebut dan mengungkapkan aktivitas CSR 

yang telah dilaksanakan dalam annual report yang kemudian dapat digunakan lagi 

oleh stakeholders, misalnya sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban kepada 

komunitas sekitar, mendapatkan sumber daya manusia yang baik dan masih 

banyak lagi. 

Munculnya akuntansi sosial tidak terlepas dari kesadaran perusahaan 

terhadap kepentingan lain selain untuk memaksimalkan laba bagi perusahaan. 

Perusahaan menyadari bahwa mereka selalu bersinggungan dengan berbagai 

kontroversi dan masalah sosial sehingga perusahaan mulai memperhatikan 

hubungan dengan lingkungan sosial. 

Akuntansi untuk pertanggungjawaban sosial merupakan perluasan 

pertanggungjawaban organisasi (perusahaan) di luar batas-batas akuntansi 

keuangan tradisional, yaitu menyediakan laporan keuangan tidak hanya kepada 

pemilik modal khususnya pemegang saham.. Hal ini terdapat dalam Standar 

Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang telah 

mengakomodasi hal tersebut, yaitu dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan No. 1 paragraph ke-9 : 

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan 
mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added 

statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup 
memegang peranan penting bagi industri yang menganggap pegawai 
sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting” 



 

 

 Dalam menyajikan informasi tentang perusahaan sebaiknya dapat 

mencukupi kepentingan pemakai informasi tersebut sehingga dapat 

mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Seperti yang ditulis oleh 

Kieso & Weygant dalam bukunya Intermediate Accounting (2000): 

“...A full Disclosure Principle that’s calls for financial reporting of any 

financial facts significant enough to influence the judgment of informed 

reader.” 

 

 Hal-hal yang harus diperhatikan pada pengungkapan dalam laporan 

tahunan adalah cukup detailnya dan mudah dimengerti sehingga dapat menjadi 

pertimbangan oleh pengguna laporan tersebut dalam pengambilan keputusan. Di 

Indonesia pengungkapan sosial merupakan salah satu bentuk dari pengungkapan 

yang bersifat sukarela.  

Gambar 1.1 

BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis: 

Terdapat pengaruh yang signifikan dari biaya Corporate Social Responsibility 

terhadap profitabilitas perusahaan. 

Biaya CSR 

Profitabilitas 

 CSR  

Stakeholders 

Perusahaan 



 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode yang Digunakan 

 Dalam menyusun skripsi ini, metodologi penelitian yang digunakan 

penulis adalah metode deskriptif melalui pendekatan studi kasus. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu: indirect research untuk 

mendapatkan data-data sekunder melalui studi kepustakaan. Sedangkan metode 

kedua adalah direct research untuk mendapatkan data-data primer melalui studi 

lapangan. 

 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

1. Penelitian Lapangan 

Untuk memperoleh data primer, teknik yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung jalannya 

kegiatan perusahaan, dokumen-dokumen yang digunakan, serta sistem 

pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan akuntansi sosial. 

b. Wawancara 

Melakukan tanya jawab atau wawancara dengan staff, pejabat atau pihak 

yang dianggap mampu memberikan jawaban yang relevan. Wawancara 

dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah 

disiapkan sebelumnya sehingga tidak menyimpang dari topik yang 

dibahas. 

2. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh sumber informasi 

dari para ahli atau penulis yang kompeten dalam membahas masalah yang 

diteliti dengan mengumpulkan bahan-bahan teoritis agar diperoleh suatu 

pengertian yang mendalam dan menunjang proses pembahasan terhadap data 

faktual. Teknik yang digunakan adalah dengan cara membaca text book, 

catatan-catatan kuliah, maupun literatur lain yang sekiranya dapat menunjang 

penelitian yang penulis lakukan. Referensi juga didapat melalui artikel-artikel 

yang terdapat di dalam majalah, koran, maupun didapat secara elektronik 

melalui internet research. 



 

 

1.6.3 Operasionalisasi Variabel 

Variabel-variabel yang diteliti adalah: 

1. Biaya CSR (Variabel X) 

Adalah biaya yang timbul dari pelaksanaan program-program CSR 

perusahaan. 

2. Profitabilitas Perusahaan (Variabel Y) 

Adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba, yaitu perbandingan antara laba bersih dengan total aktiva. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat di                   

Jln. Cikapundung Barat No.2 Bandung. Waktu penelitian dilaksanakan bulan 

September 2008 sampai dengan bulan Januari 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


