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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Biaya 

 Biaya merupakan bagian atau unsur yang paling pokok dalam akuntansi 

dan dalam pengelolaan perusahaan demi mencapai tujuannya. Oleh karena itu, 

perlu dipahami secara lebih mendalam mengenai biaya. 

 

2.1.1 Pengertian Biaya 

 Pengertian biaya menurut Mulyadi (2009:8) : 

“Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan 

uang, yang telah terjadi, sedang terjadi, atau yang kemungkinan akan 

terjadi untuk tujuan tertentu.” 

 

Berdasarkan pengertian tersebut, ada 4 unsur pokok yang terdapat dalam definisi 

biaya secara luas yaitu: 

1. Merupakan pengorbanan sumber ekonomi. 

2. Diukur dalam satuan uang. 

3. Yang telah terjadi, sedang terjadi, atau yang secara potensial akan terjadi. 

4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. 
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 Dapat disimpulkan bahwa biaya (cost) adalah pengorbanan sumber daya 

ekonomis yang diukur dengan satuan uang, untuk memperoleh barang atau jasa 

yang diharapkan dapat memberikan manfaat saat ini maupun di saat yang akan 

datang.  

Biaya merupakan unsur utama yang harus dikorbankan demi kepentingan 

dan kelancaran perusahaan dalam rangka menghasilkan laba yang merupakan 

tujuan utama didirikannya perusahaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya 

memerlukan perhatian yang khusus karena biaya juga merupakan unsur 

pengurangan yang porsinya cukup besar dalam rangka menghitung laba bersih 

perusahaan. 

 

2.1.2 Klasifikasi Biaya 

Biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan penggolongannya. Menurut 

Mulyadi (2009:13) dalam akuntansi biaya, biaya digolongkan dengan berbagai 

macam cara. Umumnya penggolongan ini ditentukan atas dasar tujuan yang 

hendak dicapai dengan penggolongan tersebut, oleh karena itu dalam akuntansi 

biaya dikenal konsep “Different Costs For Different Purposes”. 

Penggolongan biaya menurut Mulyadi (2009:13) adalah sebagai berikut: 

1. Penggolongan Biaya Menurut Objek Pengeluaran 

Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar 

penggolongan biaya. Misalkan nama objek pengeluaran adalah bahan 

penolong, maka semua biaya yang berhubungan dengan bahan penolong 

disebut “biaya bahan penolong”. 
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2. Penggolongan Biaya Menurut Fungsi Pokok Dalam Perusahaan 

a. Biaya Produksi 

Merupakan biaya-biaya yang mengolah bahan baku menjadi produk 

yang siap dijual. Contohnya adalah biaya gaji karyawanyang bekerja 

dalam bagian-bagian baik yang langsung maupun yang tidak langsung 

berhubungan dengan proses produksi, biaya depresi mesin, dan 

ekuipmen. 

b. Biaya Pemasaran 

Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan 

pemasaran produk. Contohnya adalah biaya iklan, biaya promosi, dan 

biaya angkutan. 

c. Biaya Administrasi dan Umum 

Merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi 

dan pemasaran produk. Contohnya adalah biaya gaji karyawan bagian 

akuntansi, bagian personalia, dan bagian humas. 

 

3. Penggolongan Biaya Menurut Hubungan Biaya Dengan Sesuatu yang 

Dibiayai 

 Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam 

hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompokkan 

menjadi dua golongan, yaitu: 
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a. Biaya Langsung 

Merupakan biaya yang terjadi, yang penyebab satu-satunya adalah 

karena sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tersebut tidak 

ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi. Dengan demikian, 

biaya langsung akan mudah diidentifikasi dengan sesuatu yang dibiayai. 

Biaya langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja 

langsung. 

b. Biaya Tidak Langsung 

Merupakan biaya yang tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang 

dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan produk 

disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau disebut juga 

dengan biaya overhead. Biaya ini tidak mudah diidentifikasi dengan 

produk tertentu. 

 

4. Penggolongan Biaya Menurut Perilakunya Dalam Hubungannya Dengan 

Volume Kegiatan 

Dalam hubungannya dengan volume kegiatan, biaya dapat digolongkan 

menjadi: 

a. Biaya Variabel (Variable Cost) 

Adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan 

perubahan volume kegiatan. Contohnya biaya tenaga kerja langsung. 
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b. Biaya Semi Variabel (Semi Variable Cost) 

Adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume 

kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur biaya tetap dan unsur 

biaya variabel. 

c. Biaya Semi Fixed (Semi Fixed Cost) 

Adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan 

berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. 

d. Biaya Tetap (Fixed Cost) 

Adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan 

tertentu. Contohnya gaji direktur keuangan. 

 

5. Penggolongan Biaya Menurut Jangka Waktu Manfaatnya 

Menurut jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Pengeluaran Modal (Capital Expenditure) 

Adalah pengeluaran/biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi. Pengeluaran modal ini saat terjadinya dibebankan 

sebagai harga pokok aktiva dan akan dibebankan dalam tahun-tahun 

yang menikmati manfaatnya dengan cara didepresiasi atau diamortisasi. 

b. Pengeluaran Pendapatan (Revenue Expenditure) 

Adalah pengeluaran/biaya yang hanya akan memberi manfaat dalam 

periode akuntansi dimana pengeluaran terjadi. Biasanya, pada saat 

terjadinya pengeluaran langsung diperlakukan sebagai biaya. 
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2.2 Corporate Social Responsibility 

2.2.1 Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate Social Responsibility merupakan konsep yang terus 

berkembang. Kotler & Nancy (2005:4) mengungkapkan Corporate Social 

Responsibility adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan 

komunitas, melalui praktek bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian 

sumber daya perusahaan. 

Ismail Solihin (2009:30) mengatakan Corporate Social Responsibility is a 

commitment to improve community well being through discreationary business 

practices and contribution of corporate sources. 

 Selain itu, International Organization for Standardization (ISO) 26000 

mengenai Guidance on Social Responsibility juga memberikan definisi 

tanggungjawab sosial. Meskipun baru sebatas draft, pedoman ini selalu dijadikan 

rujukan. Menurut ISO 26000 dalam Edi Suharto (2010:10) adalah: 

 “Tanggungjawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari 

keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan 

lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis 

yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan termasuk kesehatan dan 

kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku 

kepentingan, sejalan dengan hokum yang ditetapkan dan norma-norma 

perilaku internasional; serta integrasi dengan organisasi secara 

menyeluruh.” 

 Pengertian tanggungjawab sosial juga terdapat dalam Undang-undang PT 

No. 40 tahun 2007 pasal satu butir tiga (2007) yang menyatakan bahwa: 

“Tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan 

untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik 

bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada 

umumnya.” 
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 Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa Corporate Social 

Responsibility  merupakan komitmen dalam dunia bisnis untuk memberikan 

kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk semua pihak yang 

terlibat, mempengaruhi dan terkena dampak dari kegiatan bisnis guna 

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan sekitar yang sesuai dengan 

memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 

Pengertian tanggungjawab sosial yang relatif mudah dipahami dan 

dioperasionalkan adalah dengan mengembangkan Triple Bottom Lines (profit, 

planet, dan people) yang digagas oleh John Elkington (1997) yang dikutip dalam 

jurnal Ira Agustine (2014). Dia menegaskan bahwa perusahaan yang baik tidak 

hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit), melainkan memiliki 

kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat 

(people), hal tersebut memiliki tujuan agar tanggungjawab sosial harus mampu 

meningkatkan laba perusahaan, menyejahterakan karyawan dan masyarakat, serta 

meningkatkan kualitas lingkungan. Namun Edi Suharto (2010:5) menambahkan 

satu konsep tambahan, yakni procedure. Dengan demikian, tanggungjawab sosial 

merupakan kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungan 

(profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet) 

secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat dan 

profesional. 
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2.2.2 Perusahaan Ideal Terkait Corporate Social Responsibility 

 Perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yang 

menggambarkan kemampuan dan komitmen perusahaan dalam menjalankan 

Corporate Social Responsibility. Edi Suharto (2010:41) menyebutkan perusahaan 

ideal memiliki kategori reformis dan progresif, di antaranya: 

1. Berdasarkan proporsi keuntungan perusahaan dan besarnya anggaran 

Corporate Social Responsibility: 

a. Perusahaan Minimalis 

Perusahaan yang memiliki profit dan anggaran Corporate Social 

Responsibility rendah. Perusahaan kecil dan lemah biasanya masuk 

ke dalam kategori ini. 

b. Perusahaan Ekonomis 

Perusahaan yang memiliki profit tinggi, namun anggaran 

Corporate Social Responsibility rendah. 

c. Perusahaan Humanis 

Meskipun profit perusahaan rendah, proporsi anggaran Corporate 

Social Responsibility relatif tinggi. 

d. Perusahaan Reformis 

Perusahaan yang memiliki profit dan anggaran Corporate Social 

Responsibility yang tinggi. Perusahaan seperti ini bukan 

memandang Corporate Social Responsibility sebagai beban, 

melainkan sebagai peluang untuk bisa lebih maju. 
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2. Berdasarkan tujuan Corporate Social Responsibility: 

a. Perusahaan Pasif 

Perusahaan yang menerapkan Corporate Social Responsibility 

tanpa tujuan yang jelas; bukan untuk promosi, bukan pula untuk 

pemberdayaan. Perusahaan seperti ini melihat promosi dan 

Corporate Social Responsibility sebagai hal yang kurang 

bermanfaat bagi perusahaan. 

b. Perusahaan Impresif 

Corporate Social Responsibility lebih diutamakan untuk promosi 

daripada untuk pemberdayaan. Perusahaan ini lebih mementingkan 

tebar pesona dibandingkan tebar karya. 

c. Perusahaan Agresif 

Corporate Social Responsibility lebih ditujukan untuk 

pemberdayaan ketimbang promosi. Perusahaan seperti ini lebih 

mementingkan karya nyata ketimbang tebar pesona. 

d. Perusahaan Progresif 

Penerapan Corporate Social Responsibility untuk tujuan promosi 

dan sekaligus pemberdayaan. Corporate Social Responsibility 

dipandang sebagai kegiatan yang bermanfaat dan menunjang satu 

sama lain bagi kemajuan perusahaan. 
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2.2.3 Pelaksanaan Corporate Social Responsibility 

Menurut Norhadi (2011:190), tanggungjawab yang harus dimiliki 

perusahaan terbagi menjadi empat konsep, yaitu: 

1. Ethic responsibility, maksudnya perusahaan berkewajiban melakukan 

aktivitas bisnis didasarkan etika bisnis yang sehat. Dalam konteks ini, 

perusahaan tidak benar melakukan aktivitas yang menyimpang secara 

etika, baik dilihat aspek norma bisnis, masyarakat, agama, budaya, 

lingkungan. 

2. Legal responsibility, maksudnya perusahaan sebagai bagian dari 

masyarakat yang lebih luas memiliki kepentingan untuk memenuhi aturan 

legal formal, sebagaimana yang diisyaratkan oleh pemangku kekuasaan. 

Operasional perusahaan juga hendaknya dilakukan sesuai dengan kaidah 

peraturan perundang-undangan. 

3. Economic responsibility, maksudnya secara ekonomi tanggungjawab 

perusahaan adalah menghasilkan barang dan jasa kepada masyarakat dan 

memberikan keuntungan kepada perusahaan. Dengan menghasilkan 

barang dan jasa, maka perusahaan diharapkan memberikan pekerjaan yang 

produktif terhadap masyarakat sekitarnya, menyumbangkan sebagian 

keuntungan dalam bentuk pajak kepada masyarakat. 

4. Citizenship responsibility, perusahaan bukan hanya bertanggungjawab 

terhadap pemegang saham, namun juga bertanggungjawab terhadap 

masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Keberadaan perusahaan bukan 

bersifat independen terhadap lingkungan dan masyarakat, melainkan 
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memiliki ketergantungan dan membutuhkan lingkungan masyarakat yang 

lebih besar. Dengan demikian, perusahaan harus melakukan tindakan 

tanggungjawab sosial dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 

kegiatan operasionalnya. 

John Elkington (1997) dalam jurnal Ira Agustine (2014) menyatakan 

bahwa tanggungjawab sosial dibagi menjadi tiga komponen utama yang dikenal 

dengan konsep triple bottom line, yaitu: 

1. People, sebuah bisnis harus  bertanggungjawab untuk memajukan dan 

menyejehterakan sosial serta seluruh stakeholders. Hal ini bisa dibuktikan 

dengan kegiatan kedermawanan yang dilakukan secara tulus untuk 

membangun masyarakat dan sumberdaya manusi, seperti memberikan 

beasiswa pendidikan dan pelayanan kesehatan. 

2. Profit, perusahaan tidak boleh hanya memiliki keuntungan bagi 

organisasinya saja tetapi harus dapat memberikan kemajuan ekonomi bagi 

para stakeholder. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara perusahaan terjun 

lanngsung ke masyarakat untuk memperkuat ketahanan ekonomi, seperti 

pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM), bantuan modal dan kredit 

serta pemberdayaan tenaga lokal. 

3. Planet, perusahaan harus dapat menggunakan sumberdaya alam dengan 

sangat bertanggungjawab dan menjaga keadaan lingkungan serta 

memperkecil jumlah limbah produksi. Hal ini bisa dibuktikan dengan 

contohnya seperti pengelolaan limbah, penanaman pohon, dan kampanye 

lingkungan hidup. 
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Prastowo dan Huda (2011:35) menyatakan bahwa Triple Bottom Line 

merupakan sinergi dari tiga elemen yang merupakan komponen dasar dari 

pelaksanaan Corporate Social Responsibility dan sering dijadikan acuan dalam 

pembuatan program-program Corporate Social Responsibility. 

Tabel 2.1  

The Triple Bottom Line of Corporate Social Responsibility 

  People Profit Planet 

Definisi Sebuah bisnis harus 

bertanggung jawab 

untuk memajukan 

masyarakat sosial 

serta seluruh 

stakeholders. 

Perusahaan tidak 

boleh hanya 

memiliki keuntungan 

bagi organisasinya 

saja tapi harus dapat 

memberikan 

kemajuan ekonomi 

bagi para 

stakeholders 

Perusahaan harus 

dapat 

menggunakan 

sumberdaya alam 

dengan sangat 

bertanggungjawab 

dan menjaga 

keadaan 

lingkungan serta 

memperkecil 

jumlah limbah 

produksi 
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Jenis kegiatan Kegiatan 

kederamawanan 

yang dilakukan 

secara tulus untuk 

membangun 

masyarakat dan 

sumberdaya 

manusia 

Tindakan 

perusahaan untuk 

terjun langsung di 

dalam masyarakat 

untuk memperkuat 

ketahanan ekonomi 

Penerapan proses 

produksi yang 

bersih, aman dan 

bertanggungjawab 

Contoh   Beasiswa 

pendidikan 

 Pembinaan 

UKM 

 Pengelolaan 

limbah 

 Pelayanan 

kesehatan 

 Bantuan modal 

dan kredit 

 Penanaman 

pohon 

 Sumbangan 

bencana alam 

 Pemberdayaan 

tenaga lokal 

 Kampanye 

lingkungan 

hidup 

Sumber: Prastowo dan Huda (2011) 

 

Menurut ISO 26000 dalam artikel yang disusun oleh Achmad Daniri 

(2008) prinsip-prinsip dasar tanggungjawab social yang menjadi dasar bagi 

pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan 

dan kegiatan tanggungjawab sosial, meliputi: 

1. Kepatuhan kepada hukum 

2. Menghormati instrumen atau badan-badan internasional 

3. Menghormati stakeholders dan kepentingannya 

4. Akuntabilitas 
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5. Transparansi 

6. Perilaku yang beretika 

7. Melakukan tindakan pencegahan 

8. Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia 

 

2.2.4 Manfaat Corporate Social Responsibility 

 Menurut Edi Suharto (2010:52) jika dikelompokkan, terdapat empat 

manfaat diterapkannya Corporate Social Responsibility yang dapat diperoleh 

perusahaan, yaitu: 

1. Brand Differentiation 

Dalam persaingan pasar yang kian kompetitif, tanggung jawab social bisa 

memberikan citra perusahaan yang khas, baik, dan etis dimata publik yang 

pada gilirannya menciptakan customer loyalty. 

2. Human Resources 

Program tanggung jawab sosial dapat membantu dalam perekrutan 

karyawan baru, terutama yang memiliki kualifikasi tinggi. 

3. Licences to Operate 

Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial dapat mendorong 

pemerintah dan publik memberi “izin” bisnis, karena dianggap telah 

memenuhi standar operasi dan kepedulian terhadap lingkungan dan 

masyarakat luas. 
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4. Risk Management 

Manajemen resiko merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan. Reputasi 

perusahaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap oleh 

skandal korupsi, kecelakaan karyawan, atau kerusakan lingkungan. 

Menurut artikel yang disusun oleh Jalal (2010), Corporate Social 

Responsibility dapat memberikan berbagai manfaat potensial bagi organisasi, 

diantaranya: 

1. Bisnis yang bertanggungjawab sosial (socially responsibility business) 

dianggap sebagai satu-satunya cara berbisnis yang dapat diterima dimasa 

mendatang 

2. Bisnis dengan cara tersebut akan mendatangkan manfaat bagi pemagku 

kepentingan dan menguntungkan perusahaan 

3. Keuntungan perusahaan itu datang dari peningkatan produktivitas, 

penghematan biaya produksi, peningkatan pemasaran produk, serta 

peningkatan nilai saham 

4. Bentuk-bentuk sumbangan berupa uang tunai semakin jarang perannya 

dalam tanggungjawab sosial digantikan bentuk-bentuk yang lebih stratejik. 

 

2.2.5 Peraturan Corporate Social Responsibility di Indonesia 

Undang-undang tentang CSR di indonesia tertuang dalam UU PT No. 40 

tahun 2007 pasal 74 ayat 1 yaitu perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya 

dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 
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tanggungjawab sosial dan lingkungannya, perseroan yang tidak melaksanakan 

kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 Peraturan lain yang menyentuh tanggung jawab sosial perusahaan adalah 

UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan 

bahwa ”Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab 

sosial perusahaan.” Meskipun UU ini telah mengatur sanksi-sanksi secara 

terperinci terhadap badan usaha atau usaha perseorangan yang mengabaikan 

tanggungjawab sosial pasal 16 ayat d mengatakan setiap penanaman modal 

bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan. Artinya perusahaan 

penanaman modal berkewajiban memprogramkan kegiatan tanggungjawab sosial 

sehingga dapat meningkatkan jaminan kelangsungan aktivitas perusahaan karena 

adanya hubungan yang serasi dan saling ketergantungan antara pengusaha dan 

masyarakat, dan Pasal 34, UU ini baru mampu menjangkau investor asing dan 

belum mengatur secara tegas perihal tanggungjawab sosial bagi perusahaan 

nasional. 

Dengan dasar-dasar hukum mengenai tanggungjawab sosial maka 

perusahaan tidak bisa memandang sebelah mata tentang tanggung jawabnya 

dalam pengembangan masyarakat, selain kedaan masyarakat indonesia yang 

miskin dan tidak secara cepat dapat ditanggulangi oleh pemerintah, maka 

perusahaan yang hasil produksinya digunakan oleh masyarakat, harus 

memberikan kontribusi dalam kesejahteraan masyarakat karena walaupun 

perusahaan sudah membayar kewajibanya dalam bentuk membayar pajak, tidak 

jarang aliran dana yang dihasilkan dari pajak tidak langsung diterima oleh 
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masyarakat miskin, maka dari itu perusahaan dirasa perlu mengembangkan 

tanggung jawab sosialnya dalam membantu masyarakat. 

Selain itu masyarakat saat ini sudah mengetahui berbagai informasi dan 

kritis terhadap hal-hal yang terjadi, maka dari itu masyarakat saat ini lebih cerdas, 

kritis dan variatif dalam memilih barang yang akan dibelinya, meraka akan 

memperhatikan image yang diciptakan oleh perusahaan tersebut, misalnya apakah 

perusahaan telah berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, apakah keberadaan perusahaan tidak menjadi bencana di tengah 

masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan kritis konsumen 

juga selektif melihat apakah suatu perusahaan tidak melakukan hal-hal tidak 

terpuji seperti perusakan lingkungan, eksploitasi sumberdaya alam, manipulasi 

pajak dan penindasan terhadap hak-hak buruh (artikel Global Reporting 

Initiative). 

 

2.2.6 Biaya Corporate Social Responsibility 

2.2.6.1 Pengertian Biaya Corporate Social Responsibility 

Geoffrey dan Maines (2010) dalam artikelnya mendefinisikan biaya 

Corporate Social Responsibility sebagai : 

“Cost of Corporate Social Responsibility is the cost associated with 

activities related to Corporate Social Responsibility.” 

Dengan kata lain, biaya Corporate Social Responsibility adalah seluruh 

pengeluaran atau biaya yang berhubungan dengan aktifitas-aktifitas  Corporate 

Social Responsibility yang dilakukan oleh perusahaan. 
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2.2.6.2 Komponen Biaya Corporate Social Responsibility 

Menurut Septiana dan Emrinaldi (2012:72) komponen biaya Corporate 

Social Responsibility adalah : 

1. Biaya Kesejahteraan Karyawan 

Mencakup praktik ketenagakerjaan, melalui program kesejahteraan 

karyawan yang dapat ditentukan melalui penelusuran akun-akun laporan 

keuangan terkait dengan pelaksanaan program ini seperti akun tunjangan 

dan kesejahteraan karyawan. 

2. Biaya Bina Lingkungan 

Mencakup lingkungan, dilakukan melalui program bina lingkungan yang 

dapat ditentukan dengan menelusuri akun-akun terkait kegiatan ini dalam 

laporan keuangan, seperti akun sumbangan, iuran, pelatihan dan 

pendidikan, hubungan masyarakat dan bina lingkungan. 

3. Biaya Kemitraan 

Mencakup pelibatan dan pengembangan masyarakat melalui program 

kemitraan yang dapat ditentukan melalui penelusuran akun-akun terkait 

dengan kegiatan ini pada laporan keuangan, seperti akun program 

kemitraan, dana pinjaman, ikatan kerja sama, dan sponsor. 
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2.2.6.3 Peraturan Mengenai Biaya Corporate Social Responsibility 

Tim Universitas Katolik Parahyangan (2010) dalam jurnalnya mengatakan 

bahwa: 

“Di Indonesia, regulasi mengenai CSR telah diatur oleh Pemerintah sejak 

tahun 1994 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia No. 316/KMK016/1994 tentang Program Pembinaan 

Usaha Kecil dan Koperasi oleh BUMN, yang kemudian dikukuhkan lagi 

dengan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Kep-

236/MBU/2003 yang menetapkan bahwa „Setiap perusahaan diwajibkan 

menyisihkan laba setelah pajak sebesar 3% (tiga persen), untuk 

menjalankan CSR‟.”  

 

 

2.2.7 Pelaporan Corporate Social Responsibility 

Ketiadaan standar pada akhirnya menimbulkan intepretasi yang 

berbeda-beda. Ini tentu bisa menjadi kontraproduktif dalam upaya 

menciptakan pemahaman yang sama mengenai tanggungjawab sosial dan 

konsep keberlanjutan dunia usaha. Adalah kenyataan bila kini masing-

masing perusahaan yang berbeda membuat laporan tanggungjawab sosial 

dalam format yang tidak sama. Ini tentu saja akan menyulitkan pembaca 

laporan dalam membuat analisis kinerja tanggungjawab sosial antar 

perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Prinsip komparabilitas sulit  

dilakukan apabila standar pelaporan yang digunakan tidak sama (artikel 

Wazli Darwin, 2010). 
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2.2.7.1 Sustainability Reporting 

 Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan dalam laporan yang 

disebut sustainability reporting. Sustainability reporting adalah pelaporan 

mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja 

organisasi dan produknya didalam konteks pembangunan berkelanjutan 

(sustainability development). Sustainability reporting meliputi pelaporan 

mengenai ekonomi, lingkungan, dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi 

(ACCA, 2004 dalam jurnal Reni Retno Anggraini, 2006). 

 Laporan keberlanjutan menurut Global Reporting Initiative (2006), adalah 

sebagai berikut: 

“Laporan keberlanjutan adalah praktek pengukuran, pengungkapan dan 

upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan 

pembangunan berkeberlanjutan kepada para pemangku kepentingan baik 

internal maupun eksternal. Laporan keberlanjutan juga merupakan 

sinonim untuk menggambarkan laporan mengenai dampak ekonomi, 

lingkungan, dan sosial.” 

 

 Ada tiga tipe standar pengungkapan menurut Global Reporting Initiative 

(2006) yang harus dimasukkan dalam laporan keberlanjutan, yaitu: 

1. Strategi dan profil 

Pengungkapan yang membentuk keseluruhan konteks untuk dapat 

memahami kinerja organisasi, seperti strategi yang dimiliki, profil, dan 

tata kelola. 

 

 

 

 



32 

2. Pendekatan manajemen 

Pengungkapan yang mencakup bagaimana sebuah organisasi 

menggunakan topic tertentu untuk memberikan konteks dalam memahami 

kinerja pada sebuah bidang spesifik tertentu 

3. Indikator kerja  

Indikator yang memberikan perbandingan informasi terkait kinerja 

ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi 

Laporan keberlanjutan yang disusun berdasarkan kerangka pelaporan 

mengungkapkan keluaran dan hasil yang terjadi dalam suatu periode laporan 

tahunan tertentu dalam konteks komitmen organisasi, strategi, dan pendekatan 

manajemennya. Laporan keberlanjutan dapat digunakan untuk tujuan sebagai 

berikut (Global Reporting Initiative, 2006): 

1. Patok banding dan pengukuran kinerja keberlanjutan yang menghormati 

hukum, norma, kode, standar kinerja, dan initiative sukarela 

2. Menunjukan bagaimana organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 

harapannya mengenai pembangunan berkelanjutan 

3. Membandingkan kinerja dalam sebuah organisasi dan diantara berbagai 

organisasi dalam waktu tertentu 

 

2.2.7.2 Laporan Tahunan 

Menurut Norhadi (2011:206) menyatakan bahwa laporan tanggungjawab 

sosial menjadi tidak terpisahkan dengan laporan tahunan (annual report) yang 

dipertanggungjawabkan direksi. Laporan tahunan merupakan laporan 
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perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih organisasi dalam setahun. Isi 

dari laporan tahunan tersebut mencakup laporan keuangan dan prestasi akan 

kinerja organisasi selama satu tahun. 

Menurut artikel yang disusun oleh Horngren (2009), definisi annual report 

adalah sebagai berikut: 

“Annual report is a document that the SEC requires all publicy, traded 

companies to provide to shareholders each fiscal year. The annual report 

contains a balance sheet, income summary and a detailed description of 

the companies business operations. The annual report also contains 

profections for the companies future performance.” 

 

Laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia diatur oleh keputusan Ketua 

Bapepam No. Kep-134/BL/2006 tentang Laporan Tahunan yang hanya mengikat 

bagi perusahaan publik saja (www.bapepam.go.id). Bentuk dan isi laporan 

tahunan menurut BAPEPAM-LK secara garis besar dibagi menjadi sepuluh 

bagian, yaitu: 

1. Ketentuan umum, yang berisi peraturan fisik dan informasi yang wajib 

disampaikan oleh emiten 

2. Ikhtisar data keuangan yang penting, yaitu bagian dari laporan tahunan 

yang berisi informasi perbandingan keuangan 5 tahun buku atau sejak 

memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan 

usahanya selama kurang dari 5 tahun 

3. Laporan Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai 

berikut: penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan 

perusahaan. 
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4. Laporan Direksi, sekurang-kurangnya memuat antara lain uraian singkat 

mengenai kinerja perusahaan yang mencakup, antara lain kebijakan 

strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, 

dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan, gambaran tentang prospek 

usaha; penerapan tata kelola perusahaan yang telah dilaksanakan oleh 

perusahaan; dan perubahan komposisi anggota direksi (jika ada). 

5. Profil perusahaan, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: 

nama dan alamat perusahaan; riwayat singkat perusahaan; bidang dan 

kegiatan usaha perusahaan meliputi jenis produk dan atau jasa yang 

dihasilkan; struktur organisasi dalam bentuk badan; visi dan misi 

perusahaan; nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota dewan 

komisaris; nama, jabatan dan riwayat hidup anggota dewan direksi,  

jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya; uraian 

tentang nama pemegang saham dan presentase kepemilikannya; nama 

anak perusahaan dan perusahaan asosiasi, presentase kepemilikan saham, 

bidang usaha, dan status operasi perusahaan tersebut (jika ada). 

6. Analisis dan pembahasan umum oleh manajemen, yaitu bagian dari 

laporan keuangan tahunan yang berisi uraian singkat yang membahas dan 

menganalisis laporan keuangan dan informasi lain dengan penekanan pada 

perubahan-perubahan material yang terjadi dalam periode laporan tahunan 

terkahir atau sejak pernyataan pendaftaran diajukan. 
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7. Tata kelola perusahaan, laporan tahunan wajib memuat uraian singkat 

mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dan akan 

dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode  laporan tahunan terakhir. 

8. Tanggungjawab direksi atas laporan keuangan, laporan tahunan wajib 

membuat surat pernyataan direksi tentang tanggungjawab direksi atas 

laporan keuangan 

9. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, laporan tahunan wajib 

memuat laporan keuangan tahunan yang disusun sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dan 

Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan di 

bidang akuntansi serta wajib diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 

10. Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris, laporan 

tahunan wajib ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan anggota 

dewan komisaris yang sedang menjabat; tanda tangan dimaksud 

dituangkan pada lembaran tersendiri dalam laporan tahunan dimana dalam 

lembaran dimaksud wajib dicantumkan pernyataan bahwa direksi dan 

dewan komisaris bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi laporan 

tahunan; dalam hal terdapat anggota direksi atau anggota dewan komisaris 

yang tidak menandatangani laporan tahunan, maka yang bersangkutan 

harus menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang 

diletakkan pada laporan tahunan. 
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2.3 Profitabilitas Perusahaan 

 Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba 

dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain, 

profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai laba. 

Sugiyarso dan Winarni (2005) dalam artikel Muchlisin Riadi (2012) menyatakan 

bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungan dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri. Dari definisi ini 

terlihat jelas bahwa sasaran yang akan dicari adalah laba perusahaan. 

Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba 

merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan 

mempertahankan eksistensinya. Untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan 

dengan menggunakan berbagai alat analisis, tergantung tujuan analisisnya. 

Analisis profitabilitas memberikan bukti pendukung mengenai kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh laba dan sejauh mana efektivitas pengelolaan 

perusahaan. Alat-alat analisis yang sering digunakan untuk analisis profitabilitas 

adalah rasio profitabilitas.  

Menurut Irham (2013:135), metode perhitungan profitabiliatas perusahaan 

dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya: 

1. Gross profit Margin, rumus yang digunakan adalah: 

Gross Profit Margin = Net sales – COGS  x 100% 
Net sales 

2. Operating Ratio, rasio ini dapat dicari dengan rumus: 

Operating Ratio  = COGS – Operating Cost  x 100% 

       Net Sales 
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3. Operating Profit Margin, rasio ini dapat dicari dengan rumus: 

Operating Profit Margin = EBIT    x 100% 

   Net Sales 

4. Net Profit Margin, rumus yang digunakan adalah: 

Net Profit Margin = Earning After Taxx 100% 

     Net Sales 

5. Return on Asset, merupakan kemampuan suatu perusahaan dengan seluruh 

modal yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan laba operasi 

perusahaan. 

Return on Assets = Earning Before Income Tax  x 100% 

                  Total Assets 

6. Return on Equity, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari modal 

sendiri yang digunakan oleh perusahaan tersebut. 

Return on Equity = Earning After Tax  x 100% 

            Total Equity 

7. Return on Invesment, merupakan suatu cara untuk mengukur seberapa 

banyak laba bersih yang bisa diperoleh dari seluruh kekayaan yang 

dimiliki perusahaan. 

Return on Investment = Earning AfterTax  x 100% 
                 Total Assets 

8. Earning per share, rasio ini dapat dicari dengan rumus: 

Earning per Share = Earning After Tax x 100% 

         Outstanding share 

 

 

 

 

 

 



38 

2.3.1 Net Profit Margin 

Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas yang akan digunakan adalah Net 

Profit Margin. Menurut Darsono dan Ashari (2005:56), NPM adalah laba bersih 

dibagi penjualan bersih. Rasio ini menggambarkan besarnya laba bersih yang 

diperoleh oleh perusahaan pada setiap penjualan yang dilakukan. Rasio ini tidak 

menggambarkan besarnya presentase keuntungan bersih yang diperoleh 

perusahaan untuk setiap penjualannya karena adanya unsure pendapatan dan biaya 

non-operasional. 

Peneliti menggunakan NPM karena NPM merupakan rasio profitabilitas 

yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang 

berasal dari hasil operasionalnya. Rasio ini merupakan perbandingan antara laba 

bersih setelah pajak dengan penjualan. NPM menunjukkan presentase dari setiap 

rupiah penjualan tersisa setelah dikurangi semua biaya, beban, dan termasuk juga 

bunga dan pajak.  

Dalam kaitannya dengan biaya Corporate Social Responsibility, dapat 

disimpulkan bahwa biaya Corporate Social Responsibility yang dikeluarkan oleh 

perusahaan berpengaruh langsung terhadap profit atau keuntungan yang diperoleh 

peusahaan itu sendiri dalam periode yang bersangkutan. NPM menunjukkan 

presentase dari setiap rupiah penjualan tersisa setelah dikurangi semua biaya, 

beban, bunga, dan pajak, yang dimana dalam hal ini termasuk salah satunya 

adalah biaya Corporate Social Responsibility. 

Rumus NPM adalah: 

 NPM =   Net Profit After Tax     x 100% 

   Net Sales 
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2.4 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 

Tabel Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Variabel & Indikator Hasil Penelitian 

1 
Fakhri Septiadi 

(2012) 

Pengaruh 

Pengungkapan 

Corporate Social 
Responsibility 

(CSR) Terhadap 

Profitabilitas 

Perusahaan (Studi 
Pada PT. 

Telekomunikasi 

Indonesia Tbk.) 

Indikator Variabel X 
yang digunakan adalah 

dari dimensi 

lingkungan, ekonomi, 

dan sosial. Indikator 

Variabel Y yang 
digunakan adalah 

Return On Asset. 

Corporate Social 
Responsibility 

(CSR) 

berpengaruh 
secara tidak 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas 
perusahaan. 

2 
Multafia Almar 

(2012) 

Pengaruh 

Pengungkapan 

Corporate Social 
Responsibility 

(CSR) Terhadap 

Tingkat 
Profitabilitas 

Perusahaan 

Indikator variabel X 
yang digunakan adalah 

dari segi lingkungan, 

energi, kesehatan dan 
keselamatan, lain-lain 

tentang tenaga kerja, 

produk, keterlibatan 
masyarakat, dan 

umum. Indikator 

variabel Y yang 
digunakan adalah 

Return On Asset dan 

Net Profit Margin. 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

(CSR) 
berpengaruh 

secara positif dan 

signifikan 
terhadap tingkat 

profitabilitas 

perusahaan. 

3 
Diah Pramesti 

(2012) 

Pengaruh 
Corporate Social 

Responsibility 

(CSR) Terhadap 
Kinerja Keuangan 

Perusahaan (Studi 

Empiris Pada 
Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 
Tahun 2008-2010) 

Indikator variabel X 
yang digunakan adalah 

index pengungkapan 
sosial yang merupakan 

variabel dummy. 

Indikator variabel Y 
yang digunakan adalah 

Return On Asset, 

Return On Equity, dan 

Earning Per Share. 

Corporate Social 

Responsibility 
(CSR) 

berpengaruh 

terhadap  Return 
On Asset dan 

Return On Equity, 

namun tidak 
berpengaruh 

terhadap Earning 

Per Share. 

     
 



40 

No Nama Peneliti Judul Variabel & Indikator Hasil Penelitian 

4 

Yuanita Carla 

Elanie Hutabarat 

(2013) 

Pengaruh 

Penerapan 

Corporate Social 
Responsibility 

(CSR) Terhadap 

Net Profit Margin 

Perusahaan (Survey 
Perusahaan Food 

and Beverage yang 

Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia) 

Indikator variabel X 
yang digunakan adalah 
dari segi lingkungan, 

energi, kesehatan dan 

keselamatan, lain-lain 

tentang tenaga kerja, 
produk, keterlibatan 

masyarakat, dan 

umum. Indikator 

variabel Y yang 

digunakan adalah Net 

Profit Margin. 

Penerapan 

Corporate Social 
Responsibility 

(CSR) 

berpengaruh 

secara signifikan 
terhadap tingkat 

Net Profit Margin 

perusahaan. 

5 

Suraiya 

Mahbuba, 
Nusrat Farzana 

(2013) 

Corporate Social 

Responsibility and 

Profitability: A 
Case Study on 

Dutch Bangla Bank 

Ltd. 

Indikator variabel X 
yang digunakan adalah 

kegiatan Corporate 

Social Responsibility 

(CSR) Dutch Bangla 
Bank Ltd.tahun 2002-

2011. Indikator 

variabel Y yang 
digunakan adalah 

berdasarkan Net Profit 

After Tax dari Dutch 

Bangla Bank Ltd. 
tahun 2002-2011. 

Corporate Social 

Responsibility 

(CSR) 
berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap  
profitabilitas 

Dutch Bangla 

Bank Ltd. 
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No Nama Peneliti Judul Variabel & Indikator Hasil Penelitian 

6 
Ira Agustine 

(2014) 

Pengaruh 
Corporate Social 

responsibility 

(CSR) Terhadap 

Nilai Perusahaan. 
(Dengan Presentase 

Kepemilikan 

Manajemen dan 
Profitabilitas 

sebagai variabel 

moderating). 

Indikator variabel X 
yang digunakan adalah 

6 fokus pengungkapan 

Corporate Social 
Responsibility (CSR). 

Indikator variabel Y 

yang digunakan adalah 
diukur menggunakan 

Tobin's Q. 

(1) CSR tidak 

berpengaruh 

signifikan 
terhadap nilai 

perusahaan, (2) 

Presentase 
kepemilikan 

manajemen 

berpengaruh 

signifikan namun 
negatif terhadap 

nilai perusahaan, 

(3) Profitabilitas 
(Return On Asset) 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 
terhadap nilai 

perusahaan, (4) 

CSR dan 
presentase 

kepemilikan 

manajemen 
berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap nilai 
perusahaan, (5) 

CSR dan 

Profitabilitas 
berpengaruh 

positif dan 

signifikan 
terhadap nilai 

perusahaan. 
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No Nama Peneliti Judul Variabel & Indikator Hasil Penelitian 

7 
Emezi, Charles 
Nwaneri (2015) 

The Impact of 

Corporate Social 

Responsibility 
(CSR) on 

Organization 

Profitability 

Indikator Variabel X 
yang digunakan adalah 

Corporate Social 
Responsibility (CSR) 

Cost. Indikator 

variabel Y yang 
digunakan adalah 

Profit After Tax dari 

Nigerian Breweries 

PLC dan Lafarge 
Africa PLC tahun 

2005-2014. 

Corporate Social 

Responsibility 

(CSR) Cost 
berpengaruh 

secara positif dan 

signifikan 
terhadap  

profitabilitas 

organisasi. 

 

 Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu 

adalah peneliti akan menggunakan indikator variabel X yaitu biaya Corporate 

Social Responsibility (CSR) atau langsung memasukkan angka rupiah dari CSR 

itu sendiri dan menggunakannya sebagai data kuantitatif dalam pengolahan data. 

Indikator variabel Y yang peneliti gunakan adalah Net Profit Margin. 

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

Tujuan umum dari didirikannya sebuah usaha yaitu untuk mencari laba. 

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 

(Stice, Skousen 2009:240). Laba merupakan salah satu ukuran profitabilitas yang 

sangat penting. Harahap (2010:304) mengatakan bahwa profitabilitas 

menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua 

kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, 

jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. 



43 

Pengungkapan dan penerapan Corporate Social Responsibility oleh 

perusahaan diwujudkan melalui kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Semakin 

baik kinerja yang dilakukan perusahaan di dalam memperbaiki lingkungannya 

(kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial) maka profitabilitas dan nilai perusahaan 

akan semakin meningkat. Perusahaan perlu meningkatkan citra dan reputasinya 

melalui kegiatan Corporate Social Responsibility guna menjaga dan 

meningkatkan kepercayaan konsumen (Leon dan Ericson, 2008:142). Pelaksanaan 

Corporate Social Responsibility ini mengeluarkan biaya yang tidak sedikit 

jumlahnya. Walaupun akan mempengaruhi perolehan laba perusahaan, aktivitas 

Corporate Social Responsibility akan menghasilkan citra positif terhadap produk 

dan perusahaan secara keseluruhan di mata masyarakat. Pengertian biaya 

Corporate Social Responsibility menurut Geoffrey dan Maines (2010) dalam 

jurnalnya: 

“Cost of Corporate Social Responsibility is the cost associated with 

activities related to Corporate Social Responsibility.” 

Menurut Susanto (2009:14) Corporate Social Responsibility akan 

mendongkrak citra perusahaan, yang dalam rentang waktu panjang akan 

meningkatkan reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan yang meningkat, 

berkaitan erat dengan kepuasan pelanggan. Pelanggan yang merasa puas akan 

memiliki probabilitas yang besar untuk membeli kembali barang atau jasa 

perusahaan tersebut dan menceritakannya kepada orang lain (artikel Arum, 2013). 

Pelanggan yang puas cenderung akan menjadi pelanggan yang loyal, dengan kata 
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lain pelanggan tersebut akan setia untuk melakukan pembelian ulang secara terus-

menerus. 

Manakala terdapat pihak-pihak yang menuduh perusahaan menjalankan 

perilaku serta praktik-praktik yang tidak pantas, masyarakat akan menunjukkan 

pembelaannya dan cenderung sulit untuk dipengaruhi. Dari sisi internal 

perusahaan, karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang 

memiliki reputasi baik, yang secara konsisten melakukan upaya-upaya untuk 

membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan 

lingkungan sekitarnya. Kebanggaan ini pada akhirnya akan menghasilkan 

loyalitas, sehingga mereka lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras demi 

kemajuan perusahaan. Hal ini berujung pada peningkatan kinerja dan 

produktivitas perusahaan. 

Penjelasan pengaruh biaya Corporate Social Responsibility terhadap 

profitabilitas perusahaan dapat dilihat secara singkat melalui kerangka pemikiran. 

Kerangka pemikiran berupa gambar skema untuk lebih menjelaskan hubungan 

antara variabel independen dan variabel dependen. Gambar 2.1 adalah kerangka 

pemikiran dari penelitian mengenai pengaruh biaya Corporate Social 

Responsibility terhadap profitabilitas perusahaan. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

2.5.1 Pengaruh Biaya Corporate Social Responsibility terhadap Profitabilitas   

Perusahaan 

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan tentu ingin mencapai laba 

sebesar-besarnya. Dalam perjalanannya, beberapa perusahaan sadar akan dampak 

yang terjadi terhadap lingkungan tempat mereka menjalankan kegiatan 

operasional perusahaannya. Maka dari itu, timbul tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap stakeholders.  Salah satu prinsip perusahaan adalah going 

concern, yang berarti bahwa perusahaan yang didirikan bukan hanya untuk waktu 

yang sesaat melainkan untuk waktu yang terus menerus. Tanggung jawab sosial 

perusahaan yang kemudian dikenal dengan Corporate Social Responsibility 

adalah kesadaran unit bisnis untuk turut berkontribusi terhadap segala sesuatu 

yang terkait dan terkena dampak dari kegiatan bisnis perusahaan. 

Dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility perusahaan 

membutuhkan dana dan biaya yang tidak kecil. Biaya ini kemudian menjadi salah 

satu unsur yang mengurangi pendapatan dan modal perusahaan. Akan tetapi, tidak 

semua biaya selalu berdampak negatif terhadap laba perusahaan. Bukan tidak 

mungkin bahwa biaya yang dikeluarkan untuk Corporate Social Responsibility 

malah berdampak positif terhadap citra produk dan pada akhirnya meningkatkan 

profitabilitas perusahaan. 

Biaya Corporate Social Responsibility Profitabilitas Perusahaan 
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Namun, Corporate Social Responsibility bukanlah suatu alat pemasaran 

karena Corporate Social Responsibility merupakan kesadaran unit bisnis terhadap 

para stakeholders-nya dan sifatnya lebih menjurus ke arah voluntary (sukarela). 

Besar kecilnya program Corporate Social Responsibility yang akan dilaksanakan 

suatu perusahaan tergantung pada biaya yang dialokasikan oleh perusahaan 

terhadap program tersebut, semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 

semakin besar pula program Corporate Social Responsibility yang akan 

dilaksanakan perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan yang melakukan 

kegiatan Corporate Social Responsibility tentu akan mendapatkan respect yang 

lebih di mata masyarakat daripada perusahaan yang tidak. 

 

2.6 Hipotesis 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengujian hipotesis yang 

berkaitan dengan signifikansi atau tidaknya pengaruh antara variabel independen 

dengan variabel dependen. Hipotesis Nol (HO ) merupakan suatu hipotesis 

mengenai tidak signifikannya pengaruh dari variabel independen terhadap 

variabel dependen, sedangkan Hipotesis Alternatif (Ha) merupakan hipotesis kerja 

dari peneliti yaitu mengenai adanya pengaruh yang signifikan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. 
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Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis hanya dilakukan pada dua 

variabel yaitu biaya Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai variabel 

independen dan profitabilitas perusahaan sebagai variabel dependen.  

HO  dan Ha  dapat dinyatakan sebagai berikut : 

M HO  : Biaya Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan. 

 Ha : Biaya Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan. 

 

 


