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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan

banyak keuntungan bagi masyarakat (Almilia dan Wijayanto, 2007). Perusahaan

memberikan kesempatan kerja bagi sejumlah besar pegawai dan buruh,

perusahaan memproduksi barang dan jasa untuk kepentingan konsumen,

perusahaan berkewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan

pemerintah, dan sebagainya (Zuhroh dan Sukmawati, 2003). Namun, seiring

berjalannya waktu semakin disadari bahwa aktivitas yang dilakukannya membawa

dampak terhadap masyarakat dan lingkungan yang cukup besar dan semakin lama

semakin sukar dikendalikan.  Tanpa disadari lingkungan sekitar kita telah berubah

dari udara yang sejuk menjadi udara dengan polusi, air yang bersih menjadi kotor

dan bau, tanah yang subur menjadi tanah yang humus.

Bermula dari fenomena diatas berkembang pula bidang ilmu akuntansi

yang selama ini dikenal hanya mengaitkan aktivitas ekonomi dari entitas

akuntansi dan hanya diperuntukkan secara khusus untuk stockholder menjadi

akuntansi yang diperuntukkan untuk semua pihak dan lingkungannya. Perluasan

akuntansi yang dimaksud yaitu akuntansi sosial dan diharapkan melalui akuntansi

sosial perusahaan termotivasi untuk lebih memperhatikan tanggungjawab

sosialnya.
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Perkembangan dunia usaha yang semakin cepat dan diiringi dengan

meningkatnya persaingan, mendorong para manajer perusahaan untuk lebih

meningkatkan kinerjanya. Hal tersebut menyebabkan perusahaan lebih

mementingkan peningkatan profit guna mempertahankan keberlangsungan

perusahaan tersebut. Ketatnya persaingan di dunia usaha terkadang juga membuat

perusahaan menghalalkan segala cara untuk memperoleh profit yang sebesar –

besarnya dengan menekan biaya – biaya, sehingga mengakibatkan perusahaan

mengesampingkan tanggung jawab sosialnya.

Salah satu tujuan penting pendirian suatu perusahaan adalah untuk

meningkatkan kesejahteraan pemilikinya atau pemegang saham, atau

memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatkan nilai

perusahaan (Brigham dan Houston, 2006). Peningkatan nilai perusahaan tersebut

dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai laba yang di

targetkan. Melalui laba yang diperoleh tersebut perusahaan akan mampu

memberikan dividen kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan

perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Beberapa waktu belakangan ini Corporate Social Responsibility (CSR),

menjadi topik pembahasan yang cukup menarik, banyak pendapat - pendapat

mengenai pengaruh CSR itu sendiri terhadap keberlangsungan suatu perusahaan.

Banyak pula yang menghubungkan pengungkapan CSR terhadap profitabilitas

perusahaan. Corporate Social Responsibility (CSR), merupakan wacana yang

sedang mengemuka didunia perusahaan multinasional. Wacana ini digunakan oleh

perusahaan dalam rangka mengambil peran menghadapi perekonomian menuju
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pasar bebas. Perkembangan pasar bebas telah membentuk ikatan – ikatan ekonomi

dunia dengan terbentuknya AFTA, APEC, dan sebagainya telah mendorong

perusahaan dari berbagai penjuru dunia untuk secara bersama melaksanakan

aktivitasnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat disekitarnya.

Undang – Undang RI No. 40/2007 telah mewajibkan perseroan yang

bidang usahanya di bidang atau terkait dengan bidang Sumber Daya Alam untuk

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan wajib melaporkan

pelaksanaan tanggung jawab tersebut di Laporan Tahunan.

Banyak perusahaan yang harus menanggung beban sehubungan dengan

dampak sosial dan lingkungan dalam rangka memenuhi tanggung jawab secara

ekonomis. Polusi, keracunan, diskriminasi, kesewenang-wenangan dan produksi

makanan haram merupakan sebagian dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh

perusahaan (Almilia dan Wijayanto, 2007). Selain itu, isu yang berkembang

akhir-akhir ini mengenai pemanasan global juga sangat berkaitan dengan aktivitas

perusahaan. Dalam Handbook of Indonesia`s Energy Economy Statistics (Jalal,

2007) dapat diketahui bahwa tiga besar dari tiga ratus penyebab emisi karbon

dioksida disumbang oleh perusahaan, yaitu industri, pembangkit listrik, dan

transportasi. Jika dampak negatif ini terjadi secara terus menerus maka akan

mengancam kelangsungan hidup manusia karena meningkatnya pemanasan

global, yang ditunjukkan dengan depletion of the ozone layer and pollution

(Lindrawati, Felicia, dan Budianto, 2008).

Menurut Marbun dalam Nistantya (2010), apabila perusahaan tidak

memperhatikan seluruh faktor yang mengelilinginya, mulai dari karyawan,
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konsumen, lingkungan, dan sumberdaya alam sebagai suatu kesatuan yang

mendukung sistem, maka akan mengakhiri eksistensi perusahaan itu sendiri.

Kerusakan dan gangguan yang timbul dari faktor eksternal tersebut akan

mengganggu bahkan dapat menghentikan operasi perusahaan. Citra perusahaan

akan semakin baik di mata masyarakat apabila dapat menunjukkan tanggung-

jawab dan kepeduliannya terhadap lingkungan eksternal, misalnya ada alokasi

dana untuk program pengolahan limbah, pendidikan dan pelatihan, pensiun, serta

tunjangan lainnya.

Kasus pencemaran lingkungan oleh PT Lapindo Brantas merupakan salah

satu kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan yang ada di Indonesia.

Lumpur dari PT Lapindo disinyalir mengandung gas hydrogen sulfida (H2S) yang

secara otomatis mengganggu komposisi udara di alam dan menimbulkan masalah

baru yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara menyebabkan menurunnya

kualitas udara yang juga berakibat buruk bagi lingkungan hidup khususnya

kesehatan. Terlepas dari masalah lingkungan dan kesehatan, ada hal yang lebih

penting untuk diketahui dan dicermati yaitu gangguan keseimbangan ekologi alam

dan lingkungan hidup yang menentukan kelangsungan kehidupan dan

kesejahteraan manusia di masa mendatang, terutama lingkungan sekitar lokasi

semburan lumpur panas (CSR Review Online, 2008).

Pada tahun 2009, TELKOM kembali memberikan bantuannya kepada

masyarakat yang membutuhkan, yakni pertolongan darurat kepada korban gempa

bumi di Padang, serta masyarakat di daerah lain yang juga terkena bencana, yang

walaupun tidak terlalu banyak diberitakan, namun kerusakannya menyebabkan
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dampak yang cukup besar bagi komunitas tersebut. Perusahaan terus melakukan

investasi di bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan masyarakat di

seluruh Nusantara. Salah satu cara untuk memberikan manfaat yang nyata kepada

masyarakat yang kurang beruntung adalah dengan memberikan mereka akses

informasi dan komunikasi. Inisiatif kami di bidang ini adalah memberdayakan

masyarakat untuk dapat menikmati era digital agar kehidupan mereka dapat

berubah menjadi lebih baik.

Menurut Sueb (2001) dalam Nistantya (2010), perusahaan untuk

melaksanakan tanggung jawab sosialnya harus mengeluarkan biaya tambahan

yang tidak sedikit jumlahnya, namun pelaksanaan tanggung jawab sosial

perusahaan merupakan suatu keharusan baik dari segi tuntutan bisnis maupun etis,

yang relevansinya semakin dirasakan dalam operasi bisnis modern. Kelompok

biaya sosial dan media pengungkapan yang paling banyak dipilih oleh perusahaan

adalah : 1) penyajian biaya pengelolaan lingkungan di dalam prospektus, 2) Biaya

kesejahteraan pegawai yang disajikan di dalam catatan atas laporan keuangan, 3)

Biaya untuk masyarakat di sekitar perusahaan yang disajikan di dalam laporan

tahunan, 4) Biaya pemantauan produk yang disajikan di dalam catatan atas

laporan keuangan.

Menurut Committe Draf ISO 26000 dalam Septiana (2012), cakupan CSR

meliputi Tata Kelola Organisasi, Hak Azazi Manusia, Praktek Ketenagakerjaan,

Lingkungan, Praktek Operasi yang adil, Konsumen, dan Pelibatan pengembangan

Masyarakat. Kegiatan CSR yang dilaksanakan perusahaan umumnya hanya

diungkapkan berupa data kualitatif. Dengan demikian pada penelitian ini hanya
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menggunakan tiga cakupan CSR dikarenakan data yang memiliki informasi

kuantitatif dalam laporan keuangan adalah Praktek Lingkungan, Prakter dan

Pengembangan masyarakat, dan Praktek Ketenagakerjaan.

Penelitian ini menggunakan Indeks LQ-45 sebagai objek penelitian. LQ-45

(liquid 45) adalah satu dari 11 komponen dari indeks harga saham yang terdapat

di bursa efek Indonesia. Alasan penggunaaan Indeks LQ-45 karena perusahaan-

perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ-45 memiliki likuiditas saham yang

tinggi dan juga dipertimbangkan sebagai kapitalisasi pasar saham.

Di Indonesia terdapat beberapa penelitian menginvestigasi penerapan

Corporate Social Responsibility di berbagai perusahaan di Indonesia antara lain

penelitian yang dilakukan oleh Yosefa (2006) yang meneliti tentang pengaruh

pengungkapan CSR (Corporate Social Responsibility) dengan ERC (Earning

Response Coefficient), Yosefa menggunakan sampel 108 annual report tahun

2005 dari perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Yosefa

berkesimpulan bahwa terdapat hubungan negatif antara pengungkapan CSR dalam

Annual Report dengan ERC. Lebih lanjut lagi, Yosefa menyatakan bahwa investor

mempertimbangkan pengungkapan CSR dalam Annual Report dalam proses

pengambilan keputusan investasi mereka.

Mulyanita (2009) telah meneliti Pengaruh Biaya Tangung Jawab Sosial

Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan. Hasil dari penelitiannya

adalah Biaya karyawan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap

perubahan saham, dan Biaya produk memiliki pengaruh negatif dan signifikan

terhadap perubahan saham.
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Januarti (2005) meneliti Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Terhadap Kinerja Keuangan, terdapat kesimpulan bahwa biaya kesejahteraan

karyawan dan biaya komunitas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA)

perusahaan.

Nistantya (2010) telah meneliti Pengaruh CSR terhadap Profitabilitas

Perusahaan. Hasil dari penelitiannya adalah biaya bina lingkungan berpengaruh

tidak signifikan terhadap ROA, sedangkan biaya kemitraan dan biaya

kesejahteraan karyawan berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Septiana (2012) telah meneliti pengaruh implementasi Corporate Social

Responsibility Terhadap Profitabilitas perusahaan pada perusahaan Manufaktur

yang Listing di BEI pada tahun 2007-2009. Hasil penelitiannya adalah Biaya bina

lingkungan berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan Biaya kesejahteraan

dan Biaya kemitraan berpengaruh negatif terhadap ROA.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini

menggunakan ROE sebagai pengukuran profitabilitas perusahaan. Return On

Equity merupakan rasio antara laba bersih sebelum pajak terhadap total equity.

Return on Equity sering disebut juga rate of return on Net Worth yaitu

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri,

sehingga ROE ini ada yang menyebut rentabilitas modal sendiri. Selain itu, objek

pada penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-45 dan

periode penelitian lebih baru.
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Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian

kembali tentang pengaruh “Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap

Profitabilitas Perusahaan “ karena peneliti ingin mengetahui apakah CSR

berpengaruh terhadap profitabilitas.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan

sebagai berikut :

1. Apakah biaya bina lingkungan berpengaruh terhadap profitabilitas

perusahaan?

2. Apakah biaya kemitraan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan?

3. Apakah biaya kesejahteraan karyawan berpengaruh terhadap profitabilitas

perusahaan?

4. Apakah biaya bina lingkungan, biaya kemitraan dan biaya kesejahteraan

karyawan secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas

perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah biaya bina lingkungan berpengaruh terhadap

profitabilitas perusahaan.

2. Untuk mengetahui apakah biaya kemitraan berpengaruh terhadap

profitabilitas perusahaan.
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3. Untuk mengetahui apakah biaya kesejahteraan berpengaruh terhadap

profitabilitas perusahaan.

4. Untuk mengetahui apakah biaya bina lingkungan, biaya kemitraan dan

biaya kesejahteraan karyawan secara bersama-sama berpengaruh terhadap

profitabilitas perusahaan.

1.4. Manfaat penelitian

a. Bagi peneliti, menambah pengetahuan mengenai tanggungjawab sosial

perusahaan dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan tanggung jawab

ini.

b. Bagi Perusahaan, dapat digunakan sebagai acuan, bahan pertimbangan

dalam melaksanakan tanggung jawab sosial.

c. Bagi dunia penelitian dan akademis, dapat menambah perbandingan atau

literatur dan bahan referensi untuk karya ilmiah ataupun penelitian-

penelitian selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menerangkan tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika

penulisan.
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BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menerangkan tentang dasar-dasar teori yang didapat dari

literatur-literatur serta bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya

yang sejenis. Dalam bab ini diterangkan pula kerangka pemikiran

dan hipotesis yang akan diuji.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi deskripsi tentang bagaimana penelitian akan

dilaksanakan secara operasional. Oleh karena itu diuraikan lokasi

dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, variable penelitian,

metode pengumpulan data, populasi dan sample, metode analisis.

BAB IV :   HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara deskriptif variabel-variabel yang

berkaitan dengan masalah penelitian, analisis dan data yang

digunakan, serta pembahasan mengenai masalah yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan akhir yang diperoleh dari hasil

analisis pada bab sebelumnya dan saran-saran yang diberikan

kepada berbagai pihak yang berkepentingan atas hasil penelitian.


