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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara berkembang yang mempunyai sumber

daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat dalam melakukan bisnis.Perkembangan dunia bisnis saat ini

telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan persaingan yang ketat. Setiap

perusahaan akan bersaing untuk melakukan berbagai macam cara agar

memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, hal itu akan

meningkatkan kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan akibat tidak

terkendalinya aktivitas operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya

yang ada. Sehingga , perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap

stockholder nya saja, namun juga kepada seluruh pihak yang berhubungan dengan

perusahaan dan lingkungan sekitar.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan gagasan yang membuat

perusahaan tidak hanya bertanggung jawab dalam hal keuangan saja, tetapi juga

terhadap sosial dan lingkungan sekitar agar perusahaan dapat tumbuh secara

berkelanjutan (Ervina, dkk : 2013). Dengan diterapkannya program Corporate

Social Responsibility (CSR) perusahaan akan menciptakan nilai tambah bagi

stakeholder sehingga hal ini dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan

( McWilliams dan Siegel, 2001 dalam Evelyn : 2015). Banyak manfaat yang

diperoleh perusahaan dengan pelaksanaan Corporate Social Responsibility, antara
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lain produk semakin disukai konsumen dan perusahaan diminati investor ( Bayu

dan Wirakusuma, 2015 ).

Pentingnya CSR juga disadari oleh pemerintah, terbukti dengan diaturnya

kewajiban mengenai pelaksanaan aktivitas CSR dalam Undang-Undang (UU) No.

40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

Perseroan Terbatas. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 pasal 74

mengungkapkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di

bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan

tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Perseroan yang tidak melakukan

tanggung jawab sosial dan lingkungan  akan dikenai sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban atau tanggung jawab sosial dari perusahaan bersandar kepada

keselarasan antara tujuan-tujuan dan nilai-nilai perusahaan dengan berbagai tujuan

dan nilai-nilai dari masyarakat.Kedua hal yang telah disebutkan oleh Bowen

tersebut merupakan dua premis dasar tanggung jawab sosial perusahaan.Premis

pertama, perusahaan bisa mewujud dalam suatu masyarakat karena adanya

dukungan dari masayarakat. Dan premis kedua, bahwa yang mendasari tanggung

jawab sosial tersebut adalah pelaku bisnis yang bertindak sebagai agen moral

dalam suatu masyarakat ( Solihin, 2010 : 183 ).

Menurut Ervina (2013), CSR merupakan bentuk tanggung jawab

perusahaan untuk memperbaiki masalah sosial dan lingkungan yang terjadi akibat

aktivitas operasional perusahaan. Oleh sebab itu, CSR sangat berperan untuk

meningkatkan nilai perusahaan.Menurut Heinkel et al. (2001) dalam Ervina
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(2013), perusahaan harus menganggap CSR sebagai strategi jangka panjang yang

menguntungkan, bukan sebagai aktivitas yang merugikan. Sehingga perusahaan

akan dipandang baik oleh masayarakat maupun investor serta akan berujung

kepada tingkat profitabilitas yang tinggi.

Menurut Solihin (2010:189), pelaksanaan CSR bukan lagi merupakan

discretionary business practice (praktik bisnis bersifat sukarela atau bersifat

voluntary), melainkan pelaksanaannya sudah diatur oleh undang-undang yang

bersifat mandatory (diwajibkan). Kewajiban melaksanakan CSR tersebut

diberlakukan untuk perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang

sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam dan bagi

perusahaan yang melakukan penanaman modal di Indonesia.Pertanggungjawaban

sosial perusahaan diungkapkan dalam laporan yang disebut Sustainability

Reporting.

Sustainability Reporting adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi,

lingkungan, sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya didalam

konteks pembangunan berkelanjutan ( Solihin, 2010 : 189 ). Tujuan perusahaan

menerbitkan sustainability report adalah untuk menarik minat investor membeli

saham perusahaan ( Fatchan, 2016 ). GRI adalah konsep sustainablity report,

dalam sustainability report digunakan metode triple bottom line yang tidak hanya

melaporkan dari perspektif ekonomi saja, melainkan dari perspektif ekonomi,

sosial, dan lingkungan. Dari ketiga perspektif tersebut kemudian diperluas

menjadi 6 dimensi, yaitu ekonomi, lingkungan, tenaga kerja, hak asasi manusia,

masyarakat, dan tanggung jawab terhadap produk. Selain itu, GRI Index telah
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memiliki reputasi yang baik di dunia dan banyak digunakan pada penelitian (

Evelyn, 2015).

Menurut Ervina (2013), semakin banyaknya aktivitas CSR yang

diungkapkan oleh perusahaan, maka nilai perusahaan akan semakin meningkat

karena pasar akan memberikan apresiasi positif kepada perusahaan yang

melakukan CSR yang ditunjukkan dengan peningkatan harga saham perusahaan.

Perusahaan berharap jika dengan menerapkan Corporate Social Responsibility

atau tanggung jawab sosial perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan

akan memaksimalkan ukuran keuangan untuk jangka waktu yang panjang. Hal ini

menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan Corporate Social

Responsibility berharap akan direspon positif oleh para pelaku pasar seperti

investor dan kreditur yang nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Profitabilitas sebagai variabel moderasi digunakan dalam penelitian ini

karena secara teoritis semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dicapai

perusahaan maka semakin kuat pula hubungan pengungkapan sosial dengan nilai

perusahaan.Oleh karena itu semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan

maka pengungkapan informasi sosial yang dilakukan perusahaan juga semakin

besar atau banyak (Bayu dan Wirakusuma, 2015). Profitabilitas juga mempunyai

arti penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup badan usaha dalam

jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan prospek badan usaha yang baik

di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu

berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat
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profitabilitas suatu badan usaha, maka kelangsungan badan usaha tersebut lebih

terjamin ( Putranto, 2014 ).

Banyak perusahaan – perusahaan yang menimbulkan masalah dalam

menjalankan aktivitas operasional perusahaannya, terutama perusahaan

manufaktur.Pertumbuhan industri manufaktur telah menciptakan banyak masalah

ekonomi, lingkungan, dan sosial, diantaranya terjadi pemanasan global dan

masalah lingkungan akibat pembuangan limbah. Oleh karena itu, isu lingkungan

yang berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam, pemanasan global,

pengelolaan limbah, serta aturan-aturan lingkungan yang semakin ketat menjadi

tantangan yang harus dihadapi dunia industri disamping persaingan dan

perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat dan dinamis. Perhatian dan

kesadaran terhadap aspek lingkungan dan masyarakat yang mulai meningkat

mendorong industri manufaktur untuk menjaga dan melestarikan lingkungan

sekitarnya ( Sangwan, 2011 dalam Amaranti, 2017 ).

Tabel 1.1

Jumlah Perusahaan Manufaktur yang Mengungkapkan Laporan

CSR yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2016

Tahun
∑ Perusahaan

Manufaktur yang list di
BEI

∑ Perusahaan
Manufaktur yang
mengungkapkan

laporan CSR

%
Pengungkapan

CSR

2014 141 96 68%
2015 143 95 66%
2016 144 99 69%

Sumber : Data sekunder yang telah diolah ( www. idx.co.id ).

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di

BEI  pada tahun 2014 sebanyak 141 perusahaan dan yang menungkapkan laporan
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CSR sebanyak  96 perusahaan atau sekitar 68 %, dan mengalami peningkatan

sebanyak 143 perusahaan di tahun 2015 , namun untuk pengungkapan CSR malah

menurun sebanyak 95 perusahaan atau sekitar 66% dan terdapat 144 perusahaan

pada tahun 2016 dengan perusahaan yang mengungkapkan laporan CSR yaitu

sebanyak 99 perusahaan dengan persentase sebesar 69% .Dari data tersebut dapat

kita lihat bahwa, perusahaan manufaktur masih tidak konsisten dalam

mengungkapkan laporan CSR perusahaannya untuk tiap periode.Walaupun

jumlah perusahaan manufaktur terus mengalami peningkatan, namun tidak serupa

dengan pengungkapan laporan CSR perusahaannya yang masih mengalami

ketidakkonsistenan dalam pengungkapan laporan CSR. Kemudian, perusahaan

yang manufaktur yang mengungkapkan laporan CSR 3 tahun berturut-turut untuk

periode 2014 sampai 2016 hanya sebanyak 69 perusahaan dari 144 perusahaan

yang terdaftar atau hanya sekitar 49%.

Pengungkapan CSR di industri manufaktur masih minim dibandingkan

dengan sektor pertambangan.Hal itu dikarenakan aktivitas operasional sektor

pertambangan yang langsung berhubungan dengan sumber daya alam dan

berdampak langsung terhadap lingkungan (Evelyn dan Juniarti, 2015). Namun,

aktivtas operasional  manufaktur juga berpengaruh terhadap lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, perusahaan manufaktur diharapkan agar meningkatkan kesadaran

untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dengan mengungkapkan

sustainability report perusahaan. Dengan pengungkapan sustainabilityreport,

maka perusahaan akan direspon positif oleh pelaku pasar seperti investor dan
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kreditur yang nantinya akan meningkatkan profit dan nilai perusahaan (Dyah,

2012).

Beberapa contoh perusahaan manufaktur yang mengungkapkan laporan

pertanggungjawaban sosial dan mengalami kenaikan nilai perusahaan untuk tahun

2014 sampai 2016 adalah PT.Mayora Indah Tbk dan PT.Unilever Tbk. Kedua

perusahaan ini merupakan contoh perusahaan yang terus mengungkapkan laporan

CSR setiap tahunnya, namun juga memberikan pengaruh terhadap perusahaan

dengan meningkatnya nilai perusahaan. Berikut data nilai perusahaan PT.Mayora

Indah Tbk dan PT.Unilever Tbk untuk tahun 2014 sampai 2016 :

Tabel 1.2

Contoh Perusahaan Manufaktur yang Mengalami Kenaikan Nilai

Perusahaan Dalam mengungkapkan Laporan CSR

No Kode
Perusahaan

Tahun Indeks pengungkapan
CSR

Nilai Perusahaan

1 MYOR 2014 0.30 2.41
2015 0.30 2.94
2016 0.33 3.36

2 UNVR 2014 0.42 17
2015 0.56 18
2016 0.65 18

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah ( www.idx.co.id )

Penelitian terdahulu dari Ervina Rosiana, dkk (2013), menyatakan bahwa

Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap nilai

perusahaan.Selain itu, profitabilitas sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian

ini juga memperkuat pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur periode 2008 sampai
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dengan 2012. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh  Bayu dan Wirakusuma

(2015) bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap nilai

perusahaan dan profitabilitas dapat memperkuat hubungan Corporate Social

Responsibility terhadap nilai perusahaan di perusahaan pertambangan periode

2011 sampai 2013.

Selanjutnya penelitian dari Dyah ( 2012 ) juga menjelaskan bahwa

Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan

corporate governance sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh

CSR terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini juga menggunakan  ukuran

perusahaan sebagai variabel kontrol, dimana ukuran perusahaan  tidak

berpengaruh terhadap nilai perusahaan di perusahaan public non financial tahun

2008 sampai 2009. Kemudian penelitian dari  Evelyn  dan Juniarti ( 2015 )

menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility tidak signifikan terhadap

nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan, market share,

serta debt equity ratio sebagai variabel kontrol. Ukuran perusahaan berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, market share berpengaruh

signifikan terhadap nilai perusahaan , dan Debt Equity Ratio (DER) tidak

signifikan terhadap nilai perusahaan.

Dengan melihat ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai pengaruh

Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan, maka peneliti ini akan

melakukan penelitian di industri manufaktur dikarenakan banyaknya  dampak

yang ditimbulkan terhadap lingkungan seperti pembuangan limbah dan

pemanasan global
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(Sangwan, 2011 dalam Amaranti, 2017), serta masih minimnya tingkat

pengungkapkan sustainability report pada perusahaan manufaktur yang

dilaporkan.Selain itu, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya dengan menggunakan variabel kontrol yaitu, ukuran perusahaan.

Karena semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin besar pula tuntutan

masyarakat (public demand) akan pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap

masyarakat dan lingkungan ( Putri,dkk, 2016 ). Oleh karena itu, peneliti akan

melakukan penelitian kembali tentang “Pengaruh PengungkapanCorporate

Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas

Sebagai Variabel Pemoderasi di Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di

BEI periode 2014 - 2016 “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan

masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)

berpengaruh terhadap nilai perusahaan di perusahaan manufaktur periode

2014 sampai 2016?

2. Apakah profitabilitas dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan di

perusahaan manufaktur periode 2014 sampai 2016?

3. Apakah profitabilitas dapat memoderasi hubungan pengungkapan

Corporate Social Responsibility dengan nilai perusahaan di perusahaan

manufaktur periode 2014 sampai 2016?

1.3 Tujuan Penelitian
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Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka

tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility

(CSR) berpengaruh terhadap nilai perusahaan di perusahaan manufaktur

periode 2014 – 2016.

2. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai

perusahaan di perusahaan manufaktur periode 2014 – 2016.

3. Untuk mengetahui apakah profitabilitas dapat memoderasi hubungan

pengungkapan Corporate Social Responsibility dengan nilai perusahaan di

perusahaan manufaktur periode 2014 – 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan

kontribusi sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan referensi dan

tambahan ilmu pengetahuan bagi pembaca.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan bagi perusahaan manufaktur

untuk melihat sebagaimana besar pengaruh pengungkapan Corporate

Social  Responsibility terhadap nilai perusahaan dan profitabilitas sebagai

variabel moderasi.

3. Secara Kebijakan
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Diharapkan penlitian ini bisa menjadi alat untuk pengambil kebijakan bagi

para pemegang kebijakan dalam memutuskan sebuah keputusan yang tepat

dalam suatu perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dilaporkan dalam tiga bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan landasan teori , penelitian terdahulu, hipotesis

penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III :METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, populasi

dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, defenisi

operasional dan pengukuran,  metode analisis dan pengujian hipotesis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi tentang profil dan sejarah dari Bursa efek secara umum.

BAB V :HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis data yang dikaitkan dengan analisis statistik

deskriptif dan analisis model regresi dan interprestasi hasil sesuai dengan

teknik analisis yang digunakan, termasuk didalamnya dasar pembenaran

dan perbandingan dengan penelitian terdahulu.
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BAB VI : PENUTUP

Bab penutup berisi simpulan berisi penyajian secara singkat apa yang telah

diperoleh dari pembahasan interpretasi hasil, keterbatasan penelitian yang

menguraikan tentang kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah

dilakukan analisis dan interpretasi hasil dan saran bagi pihak-pihak yang

berkepentingan.


