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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 Dunia ekonomi dan usaha berkembang dengan pesat sejak awal 1980-an. Hal 

ini ditunjang dengan perkembangan pesat di dunia teknologi yang memudahkan 

komunikasi diantara pelaku dunia usaha, baik antar kota, antar negara bahkan antar 

benua. Kemajuan teknologi ini melahirkan globalisasi yang kemudian memicu 

semakin kompetitifnya tingkat persaingan didalam dunia usaha. 

 Harus diakui bahwa sektor industri atau perusahaan-perusahaan yang berskala 

besar telah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 

Walaupun demikian, disisi lain eksploitasi-eksploitasi terhadap sumber daya alam 

yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pun semakin marak bahkan 

menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang cukup parah. Sebagai bukti nyata 

ada beberapa kasus yang terkait dengan ketidakpuasan publik atas aktivitas 

perusahaan di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo 

Jawa Timur, Newmont Minahasa Raya di Buyat Sulawesi dan PT. Freeport di Irian 

Jaya. 

 Kelompok perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia salah satunya 

adalah kelompok perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur, utilitas, 

transportasi dan perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok perusahaan 
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tersebut merupakan perusahan yang besar dan harus memberikan kontribusi yang 

besar bagi kemajuan ekonomi nasional. Selain itu perusahaan juga dituntut harus 

berpijak pada aspek lingkungan dan sosial. Tetapi  yang masalah yang terjadi saat ini 

adalah banyak perusahaan besar yang sudah go public tidak berpijak pada dua aspek 

tetapi hanya berpijak pada satu aspek saja yaitu aspek financial saja. 

Survei yang dilakukan Sutopoyudo pada tahun 2001 menunjukkan bahwa 

mayoritas konsumen akan meninggalkan suatu produk yang mempunyai citra buruk 

atau diberitakan negatif. Banyak manfaat yang diperoleh perusahaan dengan 

pelaksanan corporate social responsibility, antara lain produk semakin disukai oleh 

konsumen dan perusahaan diminati investor. Corporate social responsibility dapat 

digunakan sebagai alat marketing baru bagi perusahaan bila itu dilaksanakan 

berkelanjutan.  

Salah satu contoh dilihat dari ikhtisar data keuangan penting PT. Bank 

Mutiara tbk. pada tahun 2004-2006 menunjukkan profitabilitas dengan indikator ROI 

dari tahun 2004-2006 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2004 sebesar 0.38%, 

pada tahun 2005 sebesar 0.22% dan sebesar -1,43% pada tahun 2006. Dalam ikhtisar 

data keuangan PT. XL Axiata ROI dari tahun 2004-2006 mengalami kenaikan dan 

penurunan yaitu pada tahun 2004 memiliki ROI -3% tahun 2005 memiliki ROI 6% 

dan pada tahun 2006 mengalami penurunan yaitu ROI 2%. Dilihat dari data tersebut 

bisa diketahui bahwa pada tahun 2004-2006 perusahaan belum melakukan kegiatan 

tanggung jawab sosialnya karena UU yang mewajibkan perusahaan melakukan 

kegiatan tanggung jawab sosial nya di berlakukan pada tahun 2007. 
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 Selain dilihat dari peningkatan profit, salah satu faktor keberhasilan 

perusahaan dilihat juga dari apakah kehadiran perusahaan tersebut bisa diterima 

masyarakat dengan baik atau tidak. Penerimaan perusahaan dalam publik ini salah 

satunya adalah bagaimana perusahaan itu mempunyai rasa tanggung jawab sosialnya 

dalam menyatukan perusahaan dengan publik dan masyarakat. 

 Saat ini tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines 

yaitu tanggung jawab perusahaan pada aspek sosial, lingkungan, dan keuangan 

sehingga setiap perusahaan diwajibkan mengungkapkan informasi tentang tanggung 

jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Pentingnya CSR 

telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan 

demikian, CSR merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan perusahaan, 

bukan kegiatan yang bersifat sukarela. 

Tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) semakin 

mendapatkan perhatian oleh kalangan dunia usaha. Di Indonesia sejak era reformasi 

bergulir, masyarakat semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap 

dunia usaha. Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan 

juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya 

tempat perusahaan beroperasi (Titisari, dkk 2010).  

Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat tersebut memunculkan 

kesadararan baru tentang pentingnya melaksanakan corporate social responsibility 
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(CSR) (Daniri, 2007). Menurut Utama (2007) perkembangan CSR juga terkait 

dengan semakin parahnya kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia maupun 

dunia, mulai dari penggundulan hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim. 

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang 

atau terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan. 

Jika sebuah perusahaan ingin mengembangkan CSR maka harus memiliki 

corporate social responsivenes yaitu bagaimana perusahaan dapat sensitif terhadap 

masalah sosial yang terjadi dan kemudian dapat tanggap terhadap masalah-masalah 

sosial yang muncul. Corporate social responsiveness berkaitan dengan masalah 

bagaimana setiap perusahaan merespon masalah sosialnya dan kemampuan 

perusahaan menentukan masalah sosial mana yang harus direspon. Maka dari itu 

perusahaan perlu memfokuskan pada arah mana aktivitas CSR yang akan dilakukan 

oleh perusahaan agar tepat sasaran dan akhirnya dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan secara efisien dalam penggunaan sumber dayanya. 

Hal-hal inilah yang menarik untuk dicermati dan diteliti terutama karena 

konsep CSR merupakan sesuatu yang relatif baru di Indonesia dan sedang 

berkembang pelaksanaannya. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan judul : 

Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 

Tingkat Profitabilitas Perusahaan  
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1.2. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah dalam peneltian ini 

adalah sebagai berikut : 

Apakah terdapat pengaruh dengan diterapkannya program Corporate Social 

Responsibility terhadap tingkat profitabilitas perusahaan? 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari data-data dan informasi yang 

diperlukan berkaitan dengan corporate social responsibility (CSR) serta pengaruhnya 

terhadap tingkat profitabilitas perusahaan dalam rangka memenuhi salah satu syarat 

dalam menempuh ujian sarjana ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Widyatama. 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis 

pengaruh diterapkannya corporate social responsibility (CSR) terhadap tingkat 

profitabilitas perusahaan. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat 

memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:  

1. Bagi Akademis, penelitian ini berguna bagi penulis dalam menambah 

pengetahuan tentang berbagai konsep dan teori  mengenai CSR, yang 

merupakan isu penting bagi perusahaan terutama karena CSR dapat 
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memaksimalkan profitabilitas jangka menengah dan jangka panjang dan 

menjamin keberlangsungan hidup perusahaan, 

Bagi pihak-pihak akademis lainnya, penulis berharap bahwa hasil penelitian 

ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dan 

referensi dasar dalam melakukan penelitian dan juga memberikan sumbangan 

pengetahuan mengenai CSR yang hingga saat ini masih belum banyak dibahas 

oleh dunia akademis di Indonesia. 

2. Praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

menjadi bahan pemikiran yang berguna bagi perusahaan di masa yang akan 

datang yaitu sebagai sarana bagi perusahaan untuk mengetahui posisi 

penerapan CSR dalam kegiatan operasional perusahaannya dan untuk 

mengetahui hal-hal apa saja yang masih perlu mendapatkan perhatian dalam 

penerapan CSR ini untuk diperbaiki di waktu mendatang. 

1.5. Kerangka Pemikiran 

 Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan harus dilaporkan kepada para 

stakeholder. Stakeholder perusahaan terdiri dari beragam pihak antara lain pemegang 

saham  (shareholder), pemerintah (government), masyarakat secara umum. Pemegang 

saham tentu menginginkan agar investasi yang ditanamkan di perusahaan selalu 

berkembang. Di sisi lain pemerintahan berkeinginan agar perusahaan mengikuti 

aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang pada intinya adalah agar 
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kepentingan masyarakat secara umum tidak terganggu. Sedangkan dari sisi 

masyarakat perusahaan diharapkan mampu menjadi tempat untuk mencari nafkah. 

Kegiatan operasionalisasi perusahaan yang berkaitan dengan amdal (analisis 

dampak lingkungan) diharapkan tidak meninggalkan kesulitan bagi masyarakat lokal. 

Hal ini dapat terwujud apabila peran community development oleh perusahaan 

berjalan sebagaimana mestinya sehingga menjelang dan setelah berakhirnya aktivitas 

perusahaan telah tersedia berbagai fasilitas yang dibutuhkan dan penduduk di 

sekitarnya terus mampu mengembangkan ekonominya. 

Program community development merupakan wujud dari Corporate Social 

Responsibility terhadap masyarakat setempat, sehingga perusahaan secara moral 

berkewajiban untuk membantu mensejahterakan masyarakat. Dan kewajiban tersebut 

secara tersirat telah dituangkan dalam kontrak karya antara perusahaan dengan 

pemerintah. 

Untuk memantau kewajiban perusahaan melaksanakan Corporate Social 

Responsibility telah dipatuhi atau belum maka semestinya pada neraca perusahaan 

dapat dicerminkan adanya kewajiban tersebut yang nilainya ditetapkan sesuai dengan 

kewajaran pada bisnis yang berlaku umum. 

Demi tercapainya sustainability maka perusahaan didorong untuk 

melaksanakan CSR dimana CSR ini perusahaan menyadari bahwa ia memiliki 

tanggung jawab terhadap stakeholdernya tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab 
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yang berpijak pada single bottom line semata yang direfleksikan dalam kondisi 

keuangannya (financial) saja. Tanggung jawab perusahaan tersebut harus berpijak 

pada triple bottom lines dimana bottom line lainnya adalah sosial dan lingkungan. 

Corporate Social Responsibility (CSR) menurut pasal 74 UU RI NO. 40 

Tahun 2007 Perseroan Terbatas (PT), terbagi menjadi 4 ayat, yaitu : 

Ayat 1 : Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab 

Sosial dan Lingkungan. 

Ayat 2 : Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan kewajiban Persereoan yang dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan 

dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. 

Ayat 3 : Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Ayat 4 : Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggungjawab Sosial dan 

Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 Yang menarik dari UU pasal 74 diatas adalah intinya setiap perseroan 

diwajibkan mengalokasikan sebagian laba bersih tahunan untuk melaksanakan 
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tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) tentu saja disertai dengan ancaman sanksi 

jika ada perseroan tidak menaati aturan tersebut. 

Dalam hal ini belum ada definisi tunggal mengenai pengertian dari CSR. 

Berikut ini adalah definisi-definisi dari CSR yang antara lain (dalam Rosita, 2010) 

The World Business Council for sustainable Development (WBCSD), 

memberikan definisi 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”. 

 Dalam hal ini, apabila diterjemahkan secara bebas kurang lebih berarti 

komitmen dunia usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara 

legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan 

kualitas hidup dari karyawan. 

Definisi lain mengenai CSR juga dilontarkan oleh World Bank yang 

memandang CSR sebagai : 

“the commitment of business to contribute to sustainable economic 

development working with amployees and their representatives the local 

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

both good for business and good for development”.  

Apabila diterjemahkan secara bebas kurang lebih berarti komitmen dunia 

usaha untuk memberikan sumbangan guna menopang bekerjanya pembangunan 
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ekonomi bersama karyawan dan perwakilan-perwakilan mereka dalam komunitas 

setempat dan masyarakat luas untuk meningkatkan taraf hidup intinya CSR tersebut 

adalah baik bagi keduanya untuk dunia usaha dan pembangunan. 

Kotler dan Lee (2005) menyatakan : 

“ corporate social responsibility is a commitment to improve community 

well-being through discreationary business practices and contributions of 

corporate resources” 

Apabila diterjemahkan secara bebas kurang lebih Tanggung jawab sosial 

perusahaan adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

praktik bisnis dan kontribusi dari sumber daya perusahaan. 

 Permasalahan apakah CSR harus diwajibkan atau tetap dibiarkan dijalankan 

secara ikhlas oleh perusahaan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama,sudut 

pandang pemerintah. Pemerintah kita masih memandang bahwa perusahaan hanya 

menerapkan CSR jika diwajibkan dan disertai dengan sangsi yang keras untuk 

memaksa penerapannya. Sudut pandang kedua adalah dari perusahaan banyak 

perusahaan memandang bahwa CSR merupakan pengeluaran tambahan yang hanya 

akan membebani kegiatan perusahaan. 

 Kedua pendapat tersebut harus dikaji secara cermat, pandangan pemerintah 

bahwa kita hanya akan menerapkan CSR jika dipaksa dapat dibuktikan salah dengan 

merujuk banyaknya perusahaan yang ikut serta dalam ISRA (Indonesian 

Sustainability Reporting Award) sebuah penghargaan yang diberikan oleh 
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professional di bidang akuntansi (Ikatan Akuntan Indonesia) untuk perusahaan-

perusahaan atas laporan kegiatan CSR yang dijalankan perusahaan. Menurut logika 

umum, laporan dibuat berdasarkan aktivitas kegiatan riil. Sehingga dapat 

disimpulkan, tanpa dipaksa pun banyak (walaupun belum semua) perusahaan telah 

menjalankan aktivitas CSR. 

 Banyak perusahaan swasta kini mengembangkan apa yang disebut CSR, dan 

Corporate Citizenship (CC). CSR adalah pengambilan keputusan yang dikaitkan 

dengan nilai-nilai etika, memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum dan 

menghargai manusia, masyarakat dan lingkungan. CC adalah cara perusahaan 

bersikap atau memperlihatkan prilaku etika berhadapan dengan pihak lain sebagai 

salah satu cara untuk memperbaiki reputasi dan meningkatkan keunggulan 

kompetitif. 

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) 

akan perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga masyarakat merasakan bahwa 

kehadiran perusahaan didaerah mereka akan berguna dan bermanfaat. Secara tidak 

langsung hal ini dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. 

Dalam penelitian Titisari, dkk (2010) tentang Corporate Social 

Responsibility (CSR) dan Kinerja Keuangan, di nyatakan dalam hasil penelitiannya 
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bahwa isu mengenai CSR merupakan hal yang relatif baru di Indonesia dan 

kebanyakan investor memiliki persepsi yang rendah terhadap hal tersebut, lalu 

kualitas pengungkapan CSR tidak mudah untuk diukur, karena umumnya perusahaan 

melakukan pengungkapan CSR hanya sebagai bagian dari iklan dan menghindari 

untuk memberikan informasi yang relevan. Lalu CSRenvironment dan 

CSRcommunity direspon positif oleh investor, Namun CSRemployment di respon 

negatif oleh investor karena pembelanjaan perusahaan dianggap mengakibatkan 

merusak nilai pemegang saham.  

Dikutip dari jurnal penelitian Masnila (2007) bahwa Environics International 

menunjukkan hasil penelitiannya yang menyatakan sebagian besar dari masyarakat di 

23 negara memberikan perhatian yang tinggi terhadap perilaku sosial perusahaan 

(Gupta 2003). Konsumen semakin banyak mencari produk dan jasa yang lebih 

memperhatikan masalah lingkungan, sehingga pilihan terhadap produk cenderung 

semakin subjektif. Perusahaan yang melalaikan masalah lingkungan akan mengalami 

kesulitan untuk ikut bersaing. Bankers dan Investor juga mulai memahami bahwa 

masalah lingkungan yang dapat menimbulkan risiko dan ini patut dipertimbangkan 

saat memutuskan untuk memberikan pinjaman atau berinvestasi. (Medley 1997) 

Kesadaran akan dampak baik positif maupun negatif keberadaan perusahaan 

mengakibatkan tekanan dan tuntutan yang dialamatkan pada perusahaan, agar 

perusahaan memperluas tanggung jawab sosialnya.(Masnila, 2007) 

Penelitian ini juga di latar belakangi oleh penelitian sebelumnya oleh 

penelitian Rista (2010). Penelitian sebelumnya menggunakan sampel yaitu 6 
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perusahaan yang memenangkan penghargaan ISRA (Indonesia Sustainability 

Reporting Award) dari tahun 2005 sampai 2008. Dan hasil penelitian tersebut adalah 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan corporate social 

responsibility terhadap profitabilitas perusahaan namun pengaruhnya itu sedang. 

Dikutip dari Kotler (2005) bahwa di Amerika 75% konsumen memutuskan 

untuk membeli atau menggunakan suatu produk dan jasa karena dipengaruhi oleh 

reputasi perusahaan berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan. Selain itu 

hasil survey 2002 yang dilakukan oleh Citizenship Study, 80% responden 

menyatakan menolak bekerja pada perusahaan jika mereka tahu bahwa perusahaan 

memberikan dampak sosial negatif. 

Sesuai bahasan diatas yang menjelaskan bahwa masyarakat memiliki 

kepedulian yang tinggi terhadap penerapan CSR yang dilakukan perusahaan. 

Sedangkan dalam pelaksanaannya CSR terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan. 

Sehingga yang menjadi permasalahannya yaitu manfaat yang diperoleh atas biaya-

biaya yang dikeluarkan. 

Dari beberapa hasil penelitian diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitan terhadap  Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, Transpotasi dan Perbankan 

yang listing di BEI pada tahun 2008-2010.  

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya 

pengaruh penerapan Corporate Social Responsibility terhadap tingkat profitabilitas 

perusahaan, yaitu : 
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 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan dengan diterapkannya program 

Corporate Social Responsibility terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. 

 : terdapat pengaruh yang signifikan dengan diterapkannya program 

Corporate Social Responsibility terhadap tingkat Profitabilitas perusahaan. 

Berdasarkan paparan kerangka pemikiran diatas maka penulis mengajukan hipotesis 

yang akan di uji dalam penelitian ini, yaitu : 

 Terdapat pengaruh yang signifikan dengan diterapkannya program Corporate 

Social Responsibility terhadap tingkat profitabilitas perusahaan 

 

1.6. Metodologi Penelitian 

1.6.1. Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode eksplanatori. 

Menurut Zulganef (2008) penelitian eksplanatori adalah penelitian yang bertujuan 

menelaah kausalitas antar variabel yang menjelaskan suatu fenomena tertentu. Dalam 

penelitian eksplanatori peneliti berusaha untuk menjelaskan atau membuktikan 

hubungan atau pengaruh antar variabel. 
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1.6.2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pelaksanaan penelitian, penulis mengumpulkan data dengan cara 

sebagai berikut : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Pengumpulan data dengan cara langsung terhadap objek yang diteliti, yang 

dilakukan dengan cara penelitian langsung terhadap objek yang diteliti, yang 

dilakukan melalui cara atau teknik sbb : 

 Pengamatan (observasi), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 

mengamati langsung pelaksanaan obyek yang diteliti di perusahaan. 

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan dan didukung oleh teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder yang 

menunjang pembahasan penulisan melalui pembelajaran dari buku-buku, 

jurnal-jurnal, artikel-artikel baik dari majalah maupun secara elektronik, dan 

skripsi yang telah ada yang terkait dengan masalah yang diteliti dalam 

penelitian. Penelitian kepustakaan ini diharapkan dapat memberikan dasar-

dasar teori yang relevan dengan penelitian. 
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1.6.3. Operasionalisasi Variabel 

 Variabel-variabel yang diteliti adalah : 

1. Biaya Corporate Social Responsibility (Variabel X) 

Adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tanggung jawab sosial dari 

sebuah perusahaan terhadap lingkungannya khususnya ditempat mereka 

melakukan kegiatan usahanya. 

2. Profitabilitas  Perusahaan (Variabel Y) 

Adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham 

tertentu.  

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Untuk keperluan penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Bursa Efek 

Indonesia. Dilakukan pada bulan Oktober 2011 sampai Januari 2012 

 


