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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1. Latar Belakang 

 Tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) muncul karena 

berkembangnya pemikiran perusahaan untuk menjaga lingkungan dan masyarakat 

sekitar ataupun meningkatnya kesadaran perusahaan dan tuntutan masyarakat 

dalam pelestarian lingkungan dan Hak asasi manusia, atau semakin meningkatnya 

pengetahuan masyarakat dalam bidang perindustrian menuntut perusahaan untuk 

bisa terbuka  tentang informasi dan aktivitas perusahaan, serta berkurangnya 

peran pemerintah dalam pembangunan. 

 Lord Holme and Richard Watt (2006) mendefinisikan Corporate Social 

Responsibility (CSR) merupakan komitmen berkelanjutan oleh bisnis untuk 

berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sambil 

meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka serta masyarakat 

lokal dan masyarakat pada umumnya. Dalam Nor Hadi (2011) 

 Awal perkembangan social responsibility masih di pahami secara sederhana 

di mulai sejak tahun 1960-an. Corporate Social Responsibility ( kemudian 

disingkat menjadi CSR ) lebih dipahami sebagai derma perusahaan terhadap 

masyarakat. Howard R Bowen  dalam karyanya “social responsilities of the 

business”(solihin ismail, 2008), menjelaskan dua karakter social responsibility, 

yaitu : (1) bentuk social responsibity belum seperti yang sekarang, mengingat 

pada saat itu dunia bisnis belum mengenal bentuk korporasi yang sedemikian 

maju seperti sekarang ini. (2) konteks social responsibility masih bias gender, 

dimana pelaku bisnis mayoritas pria dan dimensi Social responsibility untuk kaum 

wanita masih sangat kurang. Kegiatan sosial responsibility masih 



2 
 

 
 

diwarnai dengan kegiatan karitatif dalam jangka pendek. John Eklington (1997) 

mengemukakan tiga konsep CSR yang di kenal dengan “ The Triple Botton Line”. 

Perusahaan yang ingin sustain maka perlu memperhatikan 3P yaitu profit 

(ekonomi), people (masyarakat atau sosial), planet  (lingkungan). 

  Pelaporan pengungkapan CSR berisi segala aktivitas yang berhubungan 

dengan CSR. Dalam laporan yang disebut laporan keberlanjutan (sustainable 

report) perusahaan dapat mengadopsi standart tertentu sebagai acuan. Belum ada 

aturan baku yang menyeragamkan aturan pengungkapan CSR, namun yang paling 

sering digunakan yaitu Global Reporting Initiatives (GRI). Harinda Perdana Sari 

(2012). 

 Peraturan yang mengatur CSR di Indonesia  sebagai kewajiban dalam 

pelaporannya, yaitu: (1) Pasal 74 Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas (UUPT) yang disahkan DPR pada 20 juli 2007 yang 

menyebutkan bahwa perseroan terbatas yang menjalankan usahanya di bidang 

sumber daya alam dan bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan dan melaporkan  tanggung jawab sosial dan lingkungan.  (2) 

keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-04/MBU/2007 tentang program 

kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan program bina 

lingkungan, peraturan Stock Exchange Comission dan sejenisnya, memberikan 

arahan secara lebih operasional tentang praktik tanggung jawab sosial, terutama 

bagi perusahaan BUMN. (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang 

penanaman modal, menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban 

melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. (4) Keputusan Badan Pengawas 

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP 134/BL/2006, mengatur 
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tentang kewajiban pengungkapan laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan 

publik yang memuat unsur aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan tanggung 

jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. (5) Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 tahun 2009, mengatur tentang laporan 

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambahan (value added statement) 

yang disajikan terpisah dari laporan keuangan. 

 Pelaku bisnis mulai menyadari dibalik pengorbanan sumber daya ekonomi 

(economic resources) perusahaan untuk melaksanakan program-program CSR 

perusahaan dapat mengambil manfaat berlipat ganda apabila peduli pada CSR. 

Menurut Kottler dan Lee (2005) ada enam manfaat bisnis yang dapat diperoleh 

perusahaan yang melakukan CSR, yaitu (1) meningkatnya pengaruh dan image 

perusahaan; (2) meningkatkan pangsa pasar dan penjualan; (3) memperkuat brand 

positioning; (4) meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan, 

memotivasi, dan mempertahankan loyalitas para pekerja; (5) menurunnya biaya 

operasi (6) meningkatnya daya tarik investor, kreditor, dan analis keuangan. 

Karena hal tersebut banyak perusahaan yang mengungkapkan aktivitas CSR 

perusahaannya untuk mendapatkan keuntungan-keutungan tersebut untuk dapat 

mempertahankan keberlanjutan (sustain) perusahaan dan memperlancar 

pertumbuhan perusahaan agar tetap stabil dan mampu mencapai progres di masa 

mendatang. Andreas Lako (2011). 

 Perusahaan membuat laporan CSR dan menginformasikan agar menaikkan 

minat investor untuk dapat berinvestasi di perusahaan tersebut, dan untuk 

meyakinkan investor bahwa perusahaan melakukan pelaporan profitabilitasnya 

secara terperinci termasuk pelaporan CSR, merupakan sebuah bukti bahwa 
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perusahaan tersebut memiliki profitabilitas yang baik dan tingkat laba yang stabil. 

Pertumbuhan perusahaan merupakan salah satu pertimbangan para investor dalam 

menanamkan investasinya. Perusahaan yang memiliki kesempatan tumbuh yang 

tinggi diharapkan akan memberikan profitabilitas yang tinggi di masa depan, 

diharapkan laba lebih persisten, sehingga investor akan tertarik untuk berinvestasi 

di perusahaan tersebut (Sari, 2012). 

 Profitabilitas merupakan hasil dari kebijakan menejemen dan hasil dari 

aktivitas perusahaan. Profitabilitas dapat di ukur menggunakan rasio profitabilitas. 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam mendapatka laba melalui semua kemampuan dan sumber yang 

ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan 

sebagainya (Syafri, 2008:304). Suatu perusahaan dapat menggunakan rasio 

profitabilitas untuk mengukur dan membandingkan profitabilitas yaitu Gross 

Profit Margin  (GPM), Net Profit Margin (NPM), Operating Profit Margin 

(OPM), Return on Equity (ROE), dan Return On Asset (ROA). 

 Berbagai hasil riset menunjukkan bahwa perusahaan yang melaksanakan 

program CSR mendapat keuntungan dan pertumbuhan perusahaan yang langgeng. 

Hasil studi yang dilakukan Andreas Lako (2009) menunjukkan bahwa CSR 

memiliki nilai laba, ekuitas dan harga saham lebih tinggi dibanding yang tidak 

peduli. Pada penelitian yang dilakukan oleh Linda et al (2008), hasilnya 

menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE, namun 

CSR berpengaruh signifikan terhadap ROI.  Ayu (2017) meneliti CSR pada 

perusahaan pertambangan yang menunjukkan hasil bahwa pengungkapan 

tanggung jawab sosial atau CSR perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
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profitabilitas, growth dan umur perusahaan, namun pengungkapan CSR 

berpengaruh positif terhadap ukuran perusahaan. 

 Sampel penelitian  yang digunakan ialah perusahaan perbankan yang 

terdaftar di bursa efek indonesia dengan menjadikan CSR Disclosure sebagai 

variabel independen untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara CSR 

disclosure dengan profitabilitas perusahaan dan hubungann CSR disclosure 

dengan pertumbuhan perusahaan. 

 Berdasarkan penelitian terdahulu dan uraian yang telah dijelaskan dalam 

riset serta semakin banyaknya masalah yang muncul sebagai dampak dari 

aktivitas perusahaan terhadap lingkungan dan sosial yang menjadi sorotan publik. 

dan tekanan dari pemerintah kepada perusahaan yang melibatkan sumber daya 

alam dalam operasinya untuk melakukan tanggung jawab sosial, maka penulis 

ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara pengungkapan CSR terhadap 

profitabilitas perusahaan dan pertumbuhan perusahaan. Berdasarkan latar 

belakang  tersebut, maka penelitian ini mengambil judul “Analisis Pengaruh 

Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap pertumbuhan perusahaan 

dengan dimoderasi oleh profitabilitas ( Studi Empiris Pada perusahaan perbankan 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017) 

1. 2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penelitian yang dilakukan penulis 

akan dirangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh antara pengungkapan CSR disclosure dengan 

profitabilitas perusahaan? 
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2. Apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas perusahaan dengan 

pertumbuhan perusahaan? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara pengungkapan CSR disclosure dengan 

pertumbuhan perusahaan? 

4. Apakah terdapat pengaruh antara CSR dengan pertumbuhan perusahaan 

yang dimoderasi oleh profitabilitas? 

1. 3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut 

: 

1. Menganalisis dan membuktikan apakah terdapat pengaruh antara 

pengungkapan CSR dengan profitabilitas perusahaan. 

2. Menganalisis dan membuktikan apakah terdapat pengaruh antara 

profitabilitas perusahaan dengan pertumbuhan perusahaan. 

3. Menganalisis dan membuktikan apakah terdapat pengaruh antara 

pengungkapan CSR dengan pertumbuhan perusahaan. 

4. Menganalisis dan membuktikan apakah terdapat pengaruh antara CSR 

dengan pertumbuhan perusahaan yang dimoderasi oleh profitabilitas. 

1. 4. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang diharapkan 

penulis untuk di capai sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan memberikan informasi bagaimana penerapan CSR dalam 

perusahaan. Mengetahui apakah terdapat korelasi antara pengungkapan 

CSR dengan profitabilitas perusahaan, sehingga dapat menjadi bahan 

pertimbanga tentang pentingnya melakukan CSR dan mengungkapkan 
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sustainability reporting perusahaan secara terbuka, serta sebagai referensi 

dalam mempertimbangkan penetapan manajemen perusahaan menganai 

pelaksanaan CSR sesuai peraturan yang berlaku . 

2. Bagi investor, dari segi finansial dan nonfinansial, CSR memberikan 

pengaruh positif terhadap image perusahaan yang berdampak pada 

peningkatan kepercayaan dan minat investor terhadap saham perusahaan, 

yang kemudian nilai saham suatu perusahaan akan dapat meningkat, 

seiring dengan citra perusahaan yang baik dimata para investor dan 

konsumen. 

3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang 

ilmu akuntansi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi 

penelitian-penelitian sebelumnya mengenai CSR, serta dapat menjadi 

bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan pengungkapan CSR perusahaan ataupun memberi 

masukan kepada pihak-pihak yang juga tertarik untuk mempelajari CSR. 

4. Bagi pemerintah serta lembaga-lembaga pembuat peraturan/standar, 

misalnya Bapepam, IAI dan sebagainya, hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penyusunan standar akuntansi 

lingkungan dan sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas 

standar dan peraturan yang sudah ada. 

 1. 5. Sistematika Penulisan 

 Pokok bahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi ke dalam beberapa 

topik pembahasan menjadi bab, antara bab yang satu dengan bab lainnya saling 
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berhubungan dan satu kesatuan yang utuh, sistematika penulisan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.5.1 BAB I Pendahuluan 

 Bab ini membahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

1.5.2 BAB II Landasan Teori  

 Bab ini berisi bahasan tentang teori yang menjadi landasan penulisan 

dalam mengemukakan pembahasan yang ada dalam penelitian ini, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis. 

1.5.3 BAB III Metode Penelitian 

 Bab ini berisi tentang variable penelitian dan definisi operasional variable, 

populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis. 

1.5.4 BAB IV Hasil dan Pembahasan 

 Bab ini Meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data yang digunakan, 

dan pembahasannya. 

1.5.5 BAB V  Penutup 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, serta implikasi penelitian 

selanjutnya. 

1.5.6 Daftar Pustaka 

 Dalam daftar pustaka berisi tentang sumber data atau referensi yang 

dipakai oleh penulis dalam penelitian ini. 

 

 
 


