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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Bisnis di negara Indonesia berkembang pesat dalam dekade terakhir. 

Banyak perkembangan bisnis muncul mulai dari bisnis offline hingga bisnis 

online. Dalam perkembangan bisnis offline, Indonesia bisa disebut merupakan 

prospek pasar yang cerah bagi para investor baik investor asing maupun dalam 

negeri. Perusahaan pun berlomba-lomba meningkatkan profitabilitasnya demi 

menarik minat investor untuk menanamkan modal di perusahaannya. 

Menurut Sartono (2010:122) profitabilitas merupakan kemampuan suatu 

perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam hubungannya dengan 

penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Menurut Kasmir (2011:196) rasio 

profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur tingkat 

efektifitas pengelolaan (manajemen) perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah 

keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Intinya, penggunaan 

rasio profitabilitas menunjukkan efisiensi perusahaaan. Tingkat profitabilitas 

perusahaan dapat diukur dengan Net Profit Margin, Return On Asset (ROA), 

Return On Equity (ROE), Return On Investment (ROI), Operating Profit Margin, 

Earning Per Share (EPS),dan lain-lain. 
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Perkembangan dunia ekonomi dan usaha ditunjang dengan perkembangan 

pesat di bidang teknologi yang memudahkan proses bisnis di antara pelaku dunia 

usaha, baik antar kota, antar negara, bahkan antar benua. Kemajuan teknologi ini 

melahirkan globalisasi yang kemudian memicu semakin kompetitifnya tingkat 

persaingan di dalam dunia usaha. Salah satu perkembangan pesat teknologi yang 

cukup menarik perhatian yaitu di bidang telekomunikasi.  

Seiring dengan teknologi telekomunikasi yang semakin canggih dari tahun 

ke tahun, industri telekomunikasi pun mengalami perkembangan tren tidak hanya 

secara global tetapi juga di negara Indonesia. Banyak perusahaan besar di bidang 

telekomunikasi bermunculan sehingga memberikan kontribusi yang besar bagi 

kemajuan ekonomi Nasional. Tingkat penjualan perusahaan-perusahaan 

telekomunikasi pun cenderung meningkat setiap tahunnya seperti terlihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Data Total Pelanggan PT Indosat Tbk dan PT XL Axiata Tbk Tahun 2012-

2014 (Dalam Jutaan) 

Nama Perusahaan 
Total Pengguna 

2012 2013 2014 

PT Indosat Tbk 58,5 59,6 62,4 

PT XL Axiata Tbk 45,7 59,7 60,5 
Sumber: Laporan Keuangan Tahunan, Bursa Efek Indonesia 

 

Namun, peningkatan penjualan perusahaan-perusahaan telekomunikasi di 

Indonesia ini tidak dibarengi dengan kenaikan tingkat profitabilitasnya yang 

dalam beberapa tahun terakhir cenderung menurun. Padahal menurut Mulyadi 

(2001:513) salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan 
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adalah tingkat penjualannya dengan asumsi biaya perusahaan tidak berubah. 

Penurunan tingkat profitabilitas perusahaan-perusahaan tersebut tercermin dalam 

data yang disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 1.2 

Data Tingkat Profitabilitas PT Indosat Tbk dan PT XL Axiata Tbk Tahun 

2012-2014 (Dalam %) 

Nama Perusahaan 
Net Profit Margin 

2014 2013 2012 

PT Indosat Tbk (7,71) (11,18) 2,17 

XL Axiata Tbk (3,80) 4,86 13,18 

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan, Bursa Efek Indonesia 
 

 

Berdasarkan fenomena di atas, dapat diasumsikan bahwa biaya perusahaan 

berubah-ubah selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 sehingga 

menyebabkan tingkat profitabilitas tidak tumbuh secara konstan sesuai dengan 

tingkat penjualan perusahaan. Salah satu biaya yang berubah tersebut adalah biaya 

Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Biaya Corporate Social 

Responsibility perusahaan berubah secara fluktiatif dari tahun ke tahun, contohnya 

pada PT Indosat Tbk dan PT XL Axiata Tbk, seperti yang digambarkan dalam 

diagram berikut ini: 
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Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Arum (2013), sasaran pokok dari 

perusahaan di samping memperoleh laba yaitu menciptakan kepuasan 

pelanggan/konsumen. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan pelanggan 

yang senang dan puas terhadap kinerja atau hasil yang diberikan oleh perusahaan 

karena sesuai atau melebihi harapannya. Pelanggan yang merasa puas akan 

memiliki probabilitas yang besar untuk membeli kembali barang atau jasa 

perusahaan tersebut dan menceritakannya kepada orang lain. Pelanggan yang puas 

cenderung akan menjadi pelanggan yang loyal, dengan kata lain pelanggan 

tersebut akan setia untuk melakukan pembelian ulang secara terus-menerus. 

Namun, survei yang dilakukan oleh Booth-Harris Trust Monitor yang 

dimuat dalam artikel karangan Sutopoyudo (2009), menunjukkan bahwa 

mayoritas konsumen akan meninggalkan suatu produk yang mempunyai citra 

buruk atau diberitakan negatif. Yang berarti, seharusnya semakin tinggi biaya 

Corporate Social Responsibility yang dikeluarkan perusahaan maka impact dari 
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pengeluaran tersebut adalah membaiknya citra perusahaan yang mengakibatkan 

meningkatnya profitabilitas perusahaan karena konsumen tertarik dengan produk 

perusahaan yang memiliki citra baik tersebut.  

Harahap (2010:124) berpendapat bahwa keberadaan perusahaan telah 

banyak menimbulkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan, seperti: polusi 

udara, keracunan, kebisingan, diskriminasi, pemaksaan, kesewenang-wenangan, 

produksi makanan haram serta bentuk externalities lain. Apabila masyarakat 

menganggap perusahaan tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya, 

serta tidak merasakan kontribusi secara langsung, bahkan merasakan dampak 

negatif dari kegiatan operasional perusahaan tersebut, maka kondisi ini akan 

memicu hubungan yang tidak harmonis antara perusahaan dengan masyarakat 

sekitar, yang diwarnai berbagai konflik ketegangan, misalnya tuntutan atas ganti 

rugi kerusakan lingkungan. 

Untuk mencapai keberlangsungan inilah akhirnya lahir suatu konsep yang 

dikenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). Corporate Social 

responsibility merupakan konsep bahwa sebuah perusahaan harus melayani 

masyarakat sosial sebaik memberikan keuntungan finansial kepada pemegang 

saham, dan harus berkelanjutan terus menerus, yang pada akhirnya para manajer 

akan menyadari bahwa keputusan untuk menerapkan Corporate Social 

Responsibility adalah keputusan yang sangat penting dalam perencanaan strategis 

(Pearce & Robinson, 2008:68). Konsep Corporate Social Responsibility pada 

awalnya tidak disetujui, padahal konsep ini memberikan benefit yang penting bagi 

perusahaan itu sendiri.  
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Emezi & Charles Nwaneri (2015) dalam jurnalnya menyatakan: 

”The concept of CSR has still not gain wide acceptance as a strategic tool 

for gaining competitive advantage in organization and therefore ensure 

long-run profitability and growth. But most executives accept CSR as a 

tactical Public Relation (PR) tool, with emphases on short-run profitability 

and PR” 

 

Penerapan Corporate Social Responsibility ternyata memberikan dampak 

positif berupa citra yang bagus terhadap suatu perusahaan oleh masyarakat. 

Corporate Social Responsibility terkadang juga bisa dijadikan sebagai media 

publikasi dan alat dari Public Relation perusahaan terkait. Corporate Social 

Responsibility adalah pilihan yang dilandasi kesadaran dari perusahaan. Dalam 

berbisnis perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban kepada shareholders 

(pemegang saham) tetapi perusahaan juga harus memenuhi harapan para 

stakeholders (pemangku kepentingan). 

Suraiya Mahbuba & Nusrat Farzana (2013) dalam jurnalnya juga 

menyatakan manfaat CSR sebagai: 

“Corporate Social Responsibility is an instrument to increase firms’ 

legitimacy in the eyes of their stakeholders and to develop positive social 

responsibility images to burnish their reputations.” 

Di Indonesia sendiri, Pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-Undang 

penerapan Corporate Social Responsibility yang ditetapkan dalam Undang-

Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan 

dalam Undang-Undang No. 25 Pasal 15 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 

Disahkannya peraturan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan pelaku usaha. 
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Sejumlah asosiasi pengusaha menolak keras Corporate Social Responsibility 

dijadikan kewajiban perseroan. (jurnal Diah Pramesti, 2012) 

Dalam jurnal Multafia Almar (2012) disebutkan bahwa kegiatan 

Corporate Social Responsibility yang dilakukan perusahaan pada umumnya akan 

berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Walaupun akan menambah biaya 

bagi perusahaan, namun pasti akan timbul suatu citra perusahaan yang baik di 

mata masyarakat yang secara tidak langsung akan menarik masyarakat untuk 

menggunakan produk perusahaan tersebut yang berkaitan dengan peningkatan 

profitabilitas perusahaan. 

Berdasarkan jurnal dari Tim Universitas Katolik Parahyangan (2010) 

disebutkan bahwa pada kenyataannya, masih banyak perusahaan yang 

menganggap Corporate Social Responsibility sebagai sebuah pemborosan karena 

anggaran perusahaan terserap untuk kegiatan perusahaan yang tidak menghasilkan 

keuntungan sehingga mereka tidak mematuhi peraturan Corporate Social 

Responsibility yang berlaku di Indonesia. Implikasi negatif utama muncul 

manakala program Corporate Social Responsibility itu sendiri tidak termanfaatkan 

oleh masyarakat dengan baik. Bantuan finansial yang didapat oleh masyarakat 

justru tidak digunakan untuk kepentingan modal usaha, melainkan untuk membeli 

dan memenuhi kebutuhan lain. Hal ini berujung pada tidak meningkatnya kualitas 

kehidupan masyarakat, indikasinya terlihat pada belum menurunnya angka 

kemiskinan. Namun, tidak sedikit pula perusahaan yang telah melaksanakan 

kegiatan Corporate Social Responsibility yang cukup menarik perhatian, salah 

satunya adalah perusahaan sub sektor telekomunikasi. 
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Perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Indonesia saat ini sudah banyak 

menerapkan konsep Corporate Social Responsibility. Dengan ketatnya tingkat 

persaingan, perusahaan-perusahaan tersebut menganggap Corporate Social 

Responsibility sebagai salah satu upaya untuk menarik konsumen. Contohnya 

adalah Indosat Tbk. yang memenangkan Silver Stevie Awards di International 

Business Awards pada tanggal 21 Oktober 2014 untuk jaringan global klinik 

kesehatan mobile yang melayani komunitas kurang mampu di Asia, 

Telekomunikasi Indonesia Tbk. yang memenangkan Best CSR di Finance Asia 

Best Managed Company 2014 untuk program CSR unggulannya seperti Telkom 

Go Green Action dan Indonesia Digital School (penyediaan akses internet murah 

bagi komunitas sekolah), serta XL Axiata Tbk. yang bekerjasama dengan Rumah 

Wakaf Indonesia (RWI) dalam menginisiasi pembangunan jembatan wakaf di 

Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. 

Penjelasan di atas menerangkan bahwa saat ini masyarakat sudah pintar 

dalam memilih produk yang akan mereka konsumsi. Masyarakat akan 

memperhatikan  isu kepedulian sosial yang dilakukan perusahaan. Hal ini dapat 

berpengaruh terhadapt profit yang akan diperoleh perusahaan di masa yang akan 

datang. Karena apabila perusahaan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat 

dan lingkungannya, maka masyarakat pun cenderung tidak akan mendukung 

perusahaan tersebut dengan tidak mengonsumsi produk perusahaan terkait. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap tingkat profitabilitasnya. Untuk itu, peneliti bermaksud 
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melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan 

judul: 

“Pengaruh Biaya Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap 

Profitabilitas Perusahaan” 

(Survey Pada Perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2012-2014) 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mencoba 

mengidentifikasi rumusan masalah yang menjadi bahan yang diteliti dan dianalisis 

dalam skripsi ini sebagai berikut: 

1. Berapa jumlah biaya Corporate Social Responsibility (CSR) yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. 

2. Bagaimana tingkat profitabilitas perusahaan. 

3. Bagaimana pengaruh biaya Corporate Social Responsibility (CSR) 

terhadap profitabilitas perusahaan. 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari, menganalisis, dan 

memperoleh data empiris dan informasi yang diperlukan mengenai Corporate 

Social Responsibility (CSR) serta kaitannya dengan profitabilitas perusahaan 

sebagai bahan dalam rangka menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi. 
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Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini berdasarkan 

identifikasi masalah adalah: 

1. Untuk mengetahui jumlah biaya Corporate Social Responsibility (CSR) 

yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

2. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara biaya Corporate Social Responsibility 

(CSR) terhadap profitabilitas perusahaan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya akan sangat berguna bagi 

semua pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan tersebut diantaranya: 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan yang lebih luas, serta pemahaman 

peneliti tentang berbagai konsep dan teori mengenai Corporate Social 

Responsibility (CSR) dan juga kaitannya dengan profitabilitas perusahaan 

sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan kesesuaian 

antara fakta dengan teori, 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 Ekonomi Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

 

 



11 

2. Bagi perusahaan 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya Corporate 

Social Responsibility (CSR) dan sebagai pertimbangan dalam pembuatan 

kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya pada 

lingkungan sosial. 

3. Bagi investor 

Akan memberikan wacana baru dalam mempertimbangkan aspek-aspek 

yang perlu diperhitungkan dalam investasi yang tidak terkait pada ukuran-

ukuran moneter. 

4. Bagi masyarakat 

Akan memberikan stimulus secara proaktif sebagai pengontrol atas 

perilaku-perilaku perusahaan dan semakin meningkatkan kesadaran 

masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh. 

5. Bagi peneliti lain 

Sebagai bahan referensi dan kerangka kerja khususnya untuk penulisan 

karya ilmiah dengan topik yang sama. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian terhadap perusahaan sub sektor 

telekomunikasi di website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan Pojok Bursa 

Efek Indonesia Universitas Widyatama Jalan Cikutra No. 204 A, Bandung 40125. 

Adapun waktu penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini dimulai 

pada bulan September 2015 sampai dengan Februari 2016. 


