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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Corporate Social Responsibility (CSR)

2.1.1. Konsep Dasar Akuntansi Sosial

Dahulu kita beranggapan bahwa perusahaan memberikan segalanya;

kesempatan kerja, menyediakan barang yang dibutuhkan untuk kita konsumsi,

memberikan pendapatan kepada pemerintah melalui pajak dan sebagainya.

Sehingga dengan pengakuan tersebut menjadikan perusahaan dengan leluasa

untuk melakukan kegiatannya. 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.

Akuntansi sosial oleh Belkaoui (2006) disebut sebagai socioeconomic

accounting adalah “the process of ordering. Measuring, and disclosing the impact

of changes between a firm and its social environment”. Jika didefiniskan secara

bebas arti akuntansi sosial adalah sebuah proses pengklasifikasian, pengukuran
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dan pengungkapan dampak hubungan antara perusahaan dengan lingkungan

sosial.

Akuntansi sosial menurut Ramanathan (2005) didefinisikan suatu proses

pemilihan variable-variable, ukuran, dan prosedur pengukuran dari kinerja sosial

tingkat perusahaan yang secara sistematis mengembangkan informasi yang

berguna untuk mengevaluasi kinerja sosial perusahaan dan mengkomunikasikan

informasi seperti itu kepada kelompok-kelompok sosial yang berkepentingan baik

di dalam maupun di luar perusahaan.

Beberapa teknik pengungkapan akuntansi sosial menurut Harahap (2002)

antara lain:

1. Pengungkapan melalui surat kepada pemegang saham dalam annual report atau

lainnya;

2. Pengungkapan melalui catatan atas laporan keuangan;

3. Pengungkapan dalam laporan tambahan seperti akun biaya pemeliharaan

lingkungan, dan sebagainya.

2.1.2.Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

Legitimasi merupakan “ ....a systems-oriented view of organisation and

society.. .permits us to focus on the role of information and disclosure in the

relationship between organisations, the state, indivisuals and group”. (Gray et.

al, 2006 dalam Hadi, 2011) Definisi tersebut mengisyaratkan, bahwa legitimasi

merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan

terhadap masyarakat (society), pemerintah individu dan kelompok masyarakat.
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Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada

society, operasi perusahaan harus kongruen dengan harapan masyarakat.

2.1.3.Konsep dan Definisi Corporate Social Responsibility

CSR dalam pengertian sempit dapat dipahami dari beberapa peraturan dan

pendapat ahli berikut :

1. Menurut (Widjaja & Yeremia, 2008) CSR merupakan bentuk kerjasama antara

perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal (stake-holders)

yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan

untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha

(sustainability) perusahaan tersebut. Pengertian tersebut sama dengan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu merupakan 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 (Widjaja & Yani, 2006). Menurut UUPT 2007 pengertian CSR

dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan tang-gungjawab 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.

2. UUPM 2007, dalam penjelasannya pasal 15 huruf b disebutkan tanggungjawab

sosial perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan
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penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi,seimbang,

dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Tampak bahwa UUPT 2007 mencoba memisahkan antara tanggung jawab

sosial dengan tanggung jawab lingkungan, yang mengarah pada CSR sebagai

sebuah komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan

dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan.

3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007

tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina

Lingkungan, konsep CSR dapat dipahami dalam Pasal 2 bahwa menjadi ke-

wajiban bagi BUMN baik Perum maupun Persero untuk melaksanakannya.

4. World Business Council for Sustainable Development didefinisikan sebagai

komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi

berkelanjutan dengan memperhatikan para karyawan dan keluarganya,

masyarakat sekitar serta public pada umumnya guna meningkatkan kualitas

hidup mereka.

5. Menurut (Kotler & Nance, 2005) mendefinisikannya sebagai komitmen

korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui

kebijakan praktik bisnis dan pemberian kontribusi sumber daya korporasi.

Dari pengertian tersebut tampak bahwa CSR merupakan social

responsibility dan perusahaan dalam hubungannya dengan pihak internal dan

eksternal perusahaan.
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2.1.4.Arti Pentingnya CSR

Berbagai macam faktor yang menjadi penyebab mengapa tanggung jawab

sosial menjadi begitu penting dalam lingkup organisasi, diantaranya adalah

(Sulistyaningtyas, 2006):

a. Adanya arus globalisasi, yang memberikan gambaran tentang hilangnya garis

pembatas diantara berbagai wilayah di dunia sehingga menhadirkan

universalitas. Dengan demikian menjadi sangat mungkin perusahaan

multinasional dapat berkembang dimana saja sebagai mata rantai globalisasi;

b. Konsumen dan investor sebagai public primer organisasi profit membutuhkan

gambaran mengenai tanggung jawab organisasi terhadap isu sosial dan

lingkungannya;

c. Sebagai bagian dalam etika berorganisasi, maka dibutuhkan tanggung jawab

organisasi untuk dapat mengelola organisasi dengan baik (lebih layak dikenal

dengan good corporate governance);

d. Masyarakat pada beberapa negara menganggap bahwa organisasi sudah

memenuhi standard etika berorganisasi, ketika organisasi tersebut peduli pada

lingkungan dan masalah sosial;

e. Tanggung jawab sosial setidaknya dapat mereduksi krisis yang berpotensi

terjadi pada organisasi;

f. Tanggung jawab sosial dianggap dapat meningkatkan reputasi organisasi.

CSR bukan saja upaya menunjukkan kepedulian sebuah organiasasi pada

persoalan sosial dan lingkungan, namun juga dapat menjadi pendukung

terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan dengan menyeimbangkan
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aspek ekonomi dan pembangunan sosial yang didukung dengan perlindungan

lingkungan hidup. Dalam rangka merespon perubahan dan menciptakan hubungan

kepercayaan, maka upaya yang kini dilaksanakan oleh organisasi (khususnya

organisasi bisnis) adalah merancang dan mengembangkan serangkaian program

yang mengarah pada bentuk tanggung jawab sosial.

Program ini menjadi parameter kepedulian organisasi dengan

mengembangkan sayap sosial kepada publik. Kepedulian dan pengembangan

sayap ini bukan dalam kerangka membagi-bagi “harta” sehingga dapat

menyenangkan banyak pihak, tetapi lebih pada bagaimana memberdayakan

masyarakat, agar bersama-sama dengan organisasi dapat peduli terhadap ranah

sosial.

2.1.5.Tema Pengungkapan Sosial

Pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan umumnya bersifat

voluntary, unaudited, dan unregulated. Zuhroh (2003) menyebutkan tema-tema

yang termasuk dalam wacana Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial adalah:

a.  Kemasyarakatan

Tema ini mencakup aktivitas kemasyarakatan yang diikuti oleh perusahaan,

misalnya aktivitas yang terkait dengan kesehatan, pendidikan dan seni, serta

pengungkapan aktivitas kemasyarakatan lainnya.
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b. Ketenagakerjaan

Tema ini meliputi dampak aktivitas perusahaan pada orang-orang dalam

perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut meliputi: rekruitmen, program

pelatihan, gaji dan tunjangan, mutasi dan promosi dan lainnya.

c. Produk dan Konsumen

Tema ini melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa, antara lain

keguanaan, durability, pelayanan, kepuasan pelanggan, kejujuran dalam iklan,

kejelasan/kelengkapan isi pada kemasan, dan lainnya.

d. Lingkungan Hidup

Tema ini meliputi aspek lingkungan dari proses produksi, yang meliputi

pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis, pencegahan dan

perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya alam dan

konversi sumber daya alam.

2.1.6. Prinsip – prinsip dasar Corporate Social Responsibility (CSR)

Prinsip-prinsip dasar Corporate Social Responsibility yang menjadi dasar

bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan

keputusan menurut ISO 26000 dalam Septiana (2012) adalah :

a. Kepatuhan terhadap hukum

b. Menghormati instrumen/badan-badan Internasional

c. Menghormati stakeholders dan kepentingannya

d. Akuntabilitas

e. Transparasi

f. Perilaku yang beretika
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g. Melakukan tindakan pencegahan

h. Menghormati dasar-dasar HAM

2.1.7.Argumentasi Pro Dan Kontra Terhadap CSR

Dalam menyikapi CSR, terdapat pendapat yang setuju dan juga yang

menolaknya. Argumentasi yang mendukung menyatakan bahwa CSR diperlukan

untuk hal-hal sebagai berikut (Anne, 2005):

1. Menyeimbangkan antara kekuatan korporasi dengan aspek tanggungjawab;

2. Mengurangi adanya regulasi pemerintah (yang berlebihan);

3. Meningkatkan keuntungan jangka panjang;

4. Meningkatkan nilai dan reputasi korporasi;

5. Memperbaiki permasalahan sosial yang disebabkan oleh perusahaan.

Kemudian (Kotler & Nance, 2005) menambahkan dengan menekankan

pada aspek bisnis yaitu CSR dapat:

1. Meningkatkan penjualan dan pangsa pasar;

2. Memperkuat posisi merek dagang;

3. Meningkatkan kemampuan untuk menarik, memotivasi dan memelihara

karyawan;

4. Menurunkan biaya operasi;

5. Menarik minat investor dan para analis keuangan.

Sedangkan argumentasi yang menentang menyatakan bahwa pada

dasarnya CSR hanya (Anne, 2005):

1. Menurunkan efisiensi ekonomi dan keuntungan usaha;
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2. Membuat biaya perusahaan lebih tinggi dibandingkan kompetitornya;

3. Menimbulkan biaya tersembunyi yang secara tidak langsung akan dibebankan

kepada stakeholder;

4. Mensyaratkan tambahan kemampuan sosial yang sebenarnya tidak dimiliki

oleh perusahaan; dan

1. Membebankan tanggungjawab kepada perusahaan yang seharusnya dibebankan

kepada individu.

2.1.8. Aktivitas CSR dan Pembentukan Reputasi Organisasi

Bentuk-bentuk tanggungjawab sosial yang ideal tentunya bukan hanya

muncul semata-mata untuk mencari nama baik sehingga bisa membangun

reputasi, namun justru sudah muncul sejak sebuah organisasi berdiri. Sehingga

turut pula tertuang dalam visi, misi dan tujuan organisasi.

Sehingga pada akhirnya aktivitas tanggung jawab sosial adalah bagian

integral dari manajemen stratejik. Dengan turut ambil bagian dalam isu sosial,

maka organisasi menunjukkan cerminan dari realitas organisasi yang peduli

terhadap fenomena sosial. Sebuah organisasi dalam menjalankan aktivitas

tanggungjawab sosial, sudah pasti akan melibatkan publiknya. Dengan demikian

harmonisasi dari sebuah hubungan yang dibina oleh organisasi memperoleh

wujud nyata yang akan memberikan manfaat bukan hanya bagi nama baik

organiasi namun juga kepada masyarakat secara luas.

Keberhasilan organisasi dalam menjalankan tanggung jawab sosial akan

memberikan efek “domino” bagi organisasi lain, artinya ada pengaruh yang
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positif yang akan dipetik oleh organisasi lain untuk melakukan hal yang sama.

Komitmen untuk melakukan tanggung jawab sosial bukan semata-mata untuk

investasi sebuah organisasi, namun sudah merasuk pada nafas kehidupan dan

keberlanjutan organisasi. Untuk itu setidaknya terwujud setiap keputusan penting

dan operasi organisasi, sehingga menjadi bagian dari setiap jenjang dalam

organisasi. Pada akhirnya wacana tanggung jawab sosial akan menjadi pemikat

bagi semua pihak untuk mewujudkanya secara konkrit dalam tindakan nyata.

Adapun Aktivitas yang biasanya dilakukan dalam kegiatan CSR oleh

Perusahaan LQ-45 dan digunakan dalam penelitian ini adalah:

2.1.8.1. Bina Lingkungan

Menurut Jones (2001) seseorang atau lembaga dapat dinilai membuat

keputusan atau bertindak etis bila: 1) Keputusan atau tindakan dilakukan

berdasarkan nilai atau standar yang diterima dan berlaku pada lingkungan

organisasi yang bersangkutan. 2) Bersedia mengkomunikasikan keputusan

tersebut kepada seluruh pihak yang terkait. 3) Yakin orang lain akan setuju

dengan keputusan tersebut atau keputusan tersebut mungkin diterima dengan

alasan etis. Program bina lingkungan merupakan bentuk kepedulian perusahaan

pada lingkungan sekitarnya dan telah diatur dalam UU no 40 Perseroan Terbatas.

2.1.8.2. Kemitraan

Kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok

masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah, untuk bekerjasama

dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran
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masing-masing. Dengan demikian untuk membangun kemitraan harus memenuhi

beberapa persyaratan yaitu persamaan perhatian, saling percaya dan saling

menghormati, harus saling menyadari pentingnya kemitraan, harus ada

kesepakatan misi, visi, tujuan dan nilai yang sama, harus berpijak pada landasan

yang sama, kesediaan untuk berkorban. (Septiana, 2012)

2.1.8.3. Kesejahteraan Karyawan

Perusahaan dan karyawan pada hakekatnya saling membutuhkan. Karyawan

adalah asset perusahaan karena tanpa adanya sumber daya manusia maka

perusahaan tidak akan bisa berjalan. Begitu juga karyawan, tidak dapat

menunjang kesejahteraan hidupnya tanpa adanya perusahaan sebagai tempat

mencari nafkah sekaligus implementasi dari disiplin ilmu yang mereka miliki

sendiri. Maka karyawan harus diperhatikan kesejahteraannya jangan hanya

dituntut kewajibannya saja dengan berbagai macam beban pekerjaan, begitu pula

dengan karyawan yang jangan hanya menuntut hak mereka tetapi pekerjaan dan

tanggung jawab sebagai karyawan tidak diselesaikan. (Septiana, 2012)

2.2. Profitabilitas

2.2.1. Pengertian Profitabilitas

Menurut Harahap (2004), mengemukakan bahwa “Profitabilitas atau

disebut juga rentabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan

laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan,

kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya”. Sedangkan
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menurut Astuti (2004) mengartikan “profitabilitas sebagai kemampuan suatu

perusahaan untuk mengahasilkan laba”. Salah satu ukuran profitabilitas yang

paling penting adalah laba bersih. Para investor dan kreditor sangat

berkepentingan dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan menghasilkan laba

saat ini maupun modal sendiri.

Profitabilitas dapat diterapkan dengan menghitung berbagai tolak ukur

yang relevan. Salah satu tolak ukur adalah dengan menggunakan rasio keuangan

sebagai salah satu alat didalam menganalisis kondisi keuangan hasil opeasi dan

tingkat profitabilitas suatu perusahaan.

Menurut Munawir (2002) pengertian dari profitabilitas adalah

“kemampuan perusahaan memperoleh laba dan sejauh mana keefektifan

pengelolaan perusahaan”. Karena alasan keberadaan suatu perusahaan adalah

untuk mendapatkan laba, rasio profitabilitas merupakan salah satu rasio keuangan

yang paling signifikan.

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan

manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba

yang dihasilkan. Secara garis besar, laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari

penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan (Ardi Murdoko & Lana,

2007). Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam

hubungannya dengan penjualan, total aktiva amupun modal sendiri (Agus

Sartono, 2001). Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat

berkepentingan dengan análisis profitabilitas ini, misalnya bagi pemegang saham

akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen.
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Kommaruddin (2001), mengemukakan bahwa : ”Rasio profitabilitas

adalah kesanggupan bank untuk memperoleh laba berdasarkan investasi yang

dilakukannya.”Laba yang diraih dari kegiatan yang dilakukan merupaan cerminan

kinerja sebuah perusahaan dalam menjalankan usahanya profitabilitas. Sebagai

salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk

mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien, karena

efisiensi baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh

dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut dengan kata lain

adalah menghitung profitabilitas. Menjaga tingkat profitabilitas merupakan hal

yang penting bagi bank karena rentabilitas (profitabilitas) yang tinggi merupakan

tujuan setiap bank. Jika dilihat dari perkembangan rasio profitabilitas

menunjukkan suatu peningkatan hal tersebut menunjukkan kinerja bank efisien.

2.2.2. Manfaat Rasio Profitabilitas

Menurut Munawir (2002), rasio profitabilitas memiliki beberapa manfaat,

yaitu :

a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu

periode,

b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang,

c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu,

d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri, dan

e. Mengetahui produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang di gunakan baik

modal pinjaman maupun modal sendiri.
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2.2.3.Pengukuran Rasio Profitabilitas

Menurut Subramanyam (2010), pengukuran profitabilitas merupakan

pengambilan atas investasi modal merupakan indikator penting atas kekuatan

perusahaan dalam jangka panjang. Angka ini menggunakan ukuran ringkasan

utama dari laporan laba rugi dan neraca pendanaan untuk menilai profitabilitas.

Van Horne dan Wachowicz (2005) mengemukakan rasio profitabilitas

terdiri dari dua jenis, yaitu rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya

dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya

dengan investasi. Profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan terdiri atas

Marjin Laba Kotor (Gross Profit Margin) dan Marjin Laba Bersih (Net Profit

Margin). Profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi terdiri atas Tingkat

Pengembalian Aset (ROA) dan Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE).

Menurut Weston & Brigham (2009) dan Agus Sartono (2001) rumus-

rumus yang dapat digunakan untuk menghitung rasio profitabilitas adalah :

1. Marjin Laba Kotor atas Penjualan / Gross Profit Margin on Sales (GPMS).

Rasio ini digunakan untuk mengukur persentase laba kotor dari setiap

penjualan yang dilakukan oleh perusahaan.

GPMS = x 100 %

2. Marjin Laba Bersih atas Penjualan / Net Profit Margin (NPM).

Marjin laba bersih atas penjualan digunakan untuk mengukur persentase

laba bersih dari setiap penjualan yang dilakukan oleh perusahaan.

NPM = x 100 %
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3. Tingkat Pengembalian atas Aset/ Return on Assets (ROA).

Disebut juga rasio tingkat pengembalian atas investasi (ROI/ Return on

Investment). Rasio ini mengukur efisiensi dari penggunaan sumber daya (aset)

untuk menghasilkan laba bersih bagi perusahaan. ROA menunjukkan kemampuan

perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dipergunakan.

ROA = x 100 %

4. Tingkat Pengembalian atas Ekuitas / Return On Equity (ROE).

Rasio ini menunjukkan tingkat pengembalian yang diberikan oleh

perusahaan untuk setiap rupiah modal dari pemilik, yang diperoleh dengan cara

membagi laba bersih dengan total ekuitas.

ROE = x 100 %

5. Daya Laba Dasar / Basic Earning Power (BEP).

Rasio ini mengindikasikan kemampuan dari asset-aset perusahaan untuk

menghasilkan laba operasi. Rasio ini dihitung dari laba sebelum bunga dan pajak

(EBIT/Earning Before Interest and Tax) dibagi total aset.

Daya Laba Dasar = x 100 %

Pada penelitian ini profitabilitas perusahaan diukur dengan rasio Return

On Equity ROE yang diambil dari data keuangan perusahaan yang menjadi objek

penelitian. Bila disangkutkan dengan pengungkapan biaya CSR, maka dapat

dilihat pengaruh biaya CSR yang dilakukan perusahaan terhadap profit atau

keuntungan yang didapat perusahaan itu sendiri.
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Return On Equity merupakan rasio antara laba 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. Menurut

Panggabean (2005) ROE merupakan rasio antara laba bersih dengan ekuitas pada

saham biasa atau tingkat pengembalian investasi pemegang saham (rate of return

on stockholder’s investment). Sedangkan Harahap (1999) dalam Febriyani dan

Zulfadin (2003) menyebutkan bahwa ROE merupakan indikator kemampuan

perbankan dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan laba bersih.

ROE dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba setelah pajak

dengan total ekuitas.

Maya (2008) menjelaskan bahwa ROE merupakan alat yang paling sering

digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasi. ROE dapat

memberikan gambaran mengenai tiga hal pokok, yaitu:

a. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profitability)

b. Efisiensi perusahaan dalam mengelola asset (assets management)

c. Utang yang dipakai dalam melakukan usaha (financial leverage)

2.3. Hubungan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan Profitabilitas

Perusahaan

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan tentu saja berusaha untuk

mencapai tujuannya, salah satu tujuannya adalah utuk mencapai laba sebesar-

besarnya, beberapa perusahaan sadar akan dampak yang terjadi terhadap
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lingkungan tempat mereka menjalankan operasi persuahaannya, maka dari itu

timbul suatu 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 atau yang kini lebih kita kenal

dengan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah kesadaran unit bisnis untuk

turut berkontribusi terhadap segala sesuatu yang terkait den terkena dampak dari

kegiatan bisnis perusahaan.

Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang mencakup

pemberdayaan people, profit dan planet. Dalam menjalankan program Corporate

Social Responsibility (CSR), perusahaan membutuhkan dana dan biaya untuk

melaksanakannya, seperti yang telah kita ketahui, bahwa halnya biaya ini

merupakan salah satu unsur dalam mengurangi pendapatan dan modal perusahaan,

akan tetapi tidak semua biaya selalu berdampak negatif terhadap laba perusahaan,

akan tetapi Corporate Social Responsibility (CSR) bukanlah suatu alat pemasaran

karena Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kesadaran unit bisnis

terhadap para stakeholder-nya dan sifatnya lebih menjurus ke voluntary

(sukarela). Karena Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kesadaran

unit bisnis terhadap para stakeholder-nya dan sifatnya lebih menjurus ke

voluntary (sukarela). Besar kecilnya program Corporate Social Responsibility

(CSR) yang diusung perusahaan tergantung pada biaya yang dialokasikan oleh

perusahaan terhadap program tersebut, semakin besar biaya yang dikeluarkan
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semakin besar pula program Corporate Social Responsibility (CSR) yang akan

dilaksanakan.

Perusahaan yang melakukan pengungkapan Corporate Social

Responsibility (CSR) tentu akan mendapatkan respect yang lebih, daripada

perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan Corporat Social Responsibility

(CSR). Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa dengan mengungkapkan

Corporate Social Responsibility (CSR) disebuah perusahaan akan memberikan

pengaruh pada laba perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pengungkapan

Corporate Social Responsibility (CSR) diharapkan dapat menghasilkan hubungan

positif yang searah dengan laba perusahaan. (Almar, 2012)

Hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan dengan profitabilitas

telah menimbulkan pertanyaan bagi banyak pihak, sehingga timbul pokok pikiran

yang menghasilkan prediksi berbeda-beda. Beberapa pokok pikiran mengenai

hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan dengan profitabilitas antara

lain (Herremans et al dalam Januarti (2005) :

a. Pokok pikiran yang menggambarkan kebijakan konvensional, berpendapat

bahwa terdapat biaya tambahan yang signifikan dan akan menghilangkan

peluang perolehan laba untuk melaksanakan tanggung jawab sosial, sehingga

akan menurunkan profitabilitas perusahaan.

b. Biaya tambahan khusus untuk melaksanakan tanggung jawab sosial akan

menghasilkan dampak netral terhadap profitabilitas. Hal ini disebabkan

tambahan biaya yang dikeluarkan akan tertutupi oleh keuntungan efisiensi

yang ditimbulkan oleh pengeluaran biaya tersebut.
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c. Pokok pikiran yang memprediksi bahwa tanggung jawab sosial perusahaan

berdampak positif terhadap profitabilitas.

2.4. Pandangan Islam

2.4.1.Surah Al- A’raf (7) ayat 56-58

























Artinya :

56. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan
baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap.
Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat
kebaikan.

57. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului
kedatangan rahmat-Nya (hujan) sehingga apabila angin itu membawa awan
mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan
di daerah itu. Kemudian Kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam
buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati,
mudah-midahan kamu mengambil pelajaran.

58. Dan tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan;
dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah
Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran Kami) bagi orang-
orang yang bersyukur.
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2.4.2. Surah Ar Rum (30) ayat 41-42












Artinya :

41. Telah tampak kerusakan  di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan
tangan manusia; Allah menghendaki agar manusia merasakan sebagian dari
(akibat) perbuatan mereka agar mereka merasakan sebagian dari (akibat)
perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

42. Katakanlah Muhammad, “Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana
kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang
yang mempersekutukan (Allah).”

Dari kelima ayat Al-Quran diatas, maka sebenarnya Allah SWT telah

melarang kita umatnya untuk berbuat kerusakan dimuka bumi. Seharusnya kita

sebagai manusia selalu mempedulikan lingkungan dan menjaga lingkungan kita

agar tidak tercemar.

2.4.3. Surat Az-Zukhruf (43) ayat 32












Artinya :
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Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu ? Kamilah yang
menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah
meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar
sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa keadilan distributif

dalam masyarakat Islami membolehkan adanya perbedaan dalam pendapatan yang

sesuai dengan nilai kontribusi atau layanan yang diberikan dimana setiap individu

memperoleh pendapatan sesuai dengan nilai sosial dari layanan yang ia berikan

kepada masyarakat. Namun perlu dicatat bahwa jaminan terhadap standar hidup

yang manusiawi bagi semua anggota masyarakat melalui penyaluran dana kepada

sesama. Saat pendapatan kita meningkat, seharusnya kita juga memikirkan orang-

orang disekeliling kita yang kekurangan.

2.5. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No Peneliti Judul Variable
Penelitian

Model
Analisis

Hasil

1. Yosefa
(2006)

Pengaruh
pengungkapan CSR
terhadap ERC
(Earning Response
Coefficient)

X : CSR

Y : ERC

Uji
statistik
Analisis
regresi
berganda

CSR
berpengaruh
negatif
terhadap
ERC

2. Januarti
(2005)

Pengaruh
Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Terhadap Kinerja
Keuangan

X1 : Biaya
kesejahteraa
n karyawan

X2 : Biaya
Komunitas

Y : ROA

Uji
statistik
Analisis
regresi
berganda

Biaya
kesejahtera-
an
karyawan
dan Biaya
komunitas
tidak
berpengaruh
terhadap
profitabilit-
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as (ROA)
perusahaan

3. Setiowati
(2009)

Analisis Hubungan
Kinerja
Lingkungan
terhadap Kinerja
Lingkungan

X : Kinerja
Lingkungan

Y : ROE,
ROA, dan
ROS

Uji
statistik
Analisis
regresi
sederhana

Kinerja
lingkungan
berpengaruh
negatif dan
tidak
signifikan
terhadap
ROE,ROA,
ROS

4. Nistan-
tya
(2010)

Pengaruh CSR
terhadap
Profitabilitas
Perusahaan

X1: Biaya
bina
lingkungan

X2 : Biaya
kemitraan

X3 : Biaya
kesejahteraa
n karyawan

Y : ROA

Uji
statistik
Analisis
regresi
berganda

Biaya bina
lingkungan
berpengaruh
tidak
signifikan
terhadap
ROA,
sedangkan
biaya
kemitraan
dan biaya
kesejahteraa
n karyawan
berpengaruh
signifikan
terhadap
ROA

5. Mardian
dari
(2011)

Pengaruh
tanggungjawab
sosial terhadap
kinerja perusahaan

X1 : Biaya
kesejahteraa
n karyawan

X2 : Biaya
komunitas

Y1 : ATO
Y2 : ROA

Uji
statistik
Analisis
regresi
berganda

Biaya
kesejahteraa
n
berpengaruh
signifikan
terhadap
ATO, biaya
kesejahteraa
n
berpengaruh
signifikan
terhadap
ROA. Biaya
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2.6. Rangka Pemikiran

Rangka pemikiran dari penelitian adalah :

CSR

komunitas
tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
ROA.

6. Lely
Dahlia
(2011)

Pengaruh corporate
social
responsibility
terhadap kinerja
perusahaan

X1 :
Pengungkap
an  CSR

Y1 : ROE
Y2: CAR

Uji
statistik
Analisis
regresi
berganda

Pengungkap
an CSR
berpengaruh
positif
terhadap
ROE dan
CAR

7. Septiana
(2012)

Pengaruh
implementasi
corporate social
responsibility
terhadap
profitabilitas
perusahaan

X1 : Biaya
kesejahteraa
n

X2 : Biaya
kemitraan

X3 : Biaya
Bina
Lingkungan

Y : ROA

Uji
statistik
Analisis
regresi
berganda

Biaya bina
lingkungan
berpengaruh
positif
terhadap
ROA, Biaya
kesejahteraa
n dan Biaya
kemitraan
berpengaruh
negatif
terhadap
ROA

Biaya Bina
Lingkungan

X1

Profitabilitas
(ROE)

Y

Biaya Kemitraan
X2
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X4

Keterangan :
Y  =  Profitabilitas (ROE)
X1 = Biaya Bina Lingkungan
X2 =  Biaya Kemitraan
X3 = Biaya Kesejahteraan Karyawan

2.7. Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Biaya Bina Lingkungan Terhadap Profitabilitas Perusahaan

Adanya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk bina lingkungan

melalui pelaksanaan kegiatan sosial adalah donasi bencana alam, pendidikan,

kesehatan, dan biaya sosial lainnya mengindikasikan tanggung jawab dan

kepedulian sosial perusahaan terhadap lingkungan disekitarnya.

Januarti (2005) mengatakan bahwa pengungkapan biaya penyelenggraan

aktivitas sosial ini dapat menarik para calon investor dan konsumen yang

memperhatikan aktivitas sosial perusahaan sebagai wujud pelaksanaan tanggung

jawab sosial, sehingga hal ini dapat berimplikasi pada laba perusahaan.

Survei yang dilakukan oleh Booth-Haris Trust Monitor (2001) (dalam

Septiana, 2012) menunjukkan bahwa mayoritas konsumen akan meninggalkan

suatu produk yang mempunyai citra buruk atau diberitakan negatif. Seiring

dengan peningkatan citra dan loyalitas ini diharapkan akan berdampak baik bagi

Biaya
Kesejahteraan

Karyawan
X3
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penjualan perusahaan yang akhirnya berpengaruh terhadap profitabilitas

perusahaan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septiana (2012)

bahwa Biaya Bina Lingkungan berpengaruh positif terhadap Profitabilitas

Perusahaan. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat menarik hipotesis

sebagai berikut:

H1 : Biaya bina lingkungan berpengaruh positif terhadap profitabilitas

perusahaan.

2.7.2. Pengaruh Biaya Kemitraan Terhadap Profitabilitas Perusahaan

Bentuk program kemitraan yang dilakukan BUMN dengan Pengembangan

Usaha Kecil dan Koperasi sebagai pelaksana tanggung jawab sosial perusahaan

antara lain pemberian kredit usaha kecil kepada mitra binaan dengan bunga ringan

sebagai dana bergulir, pembekalan ketrampilan bagi remaja yang belum bekerja,

membantu mempromosikan produk mitra binaan, dari pendidikan manajeman

bagi mitra binaan. Namun pelaksanaannya di tiap perusahaan tidak identik sama.

Pelaksanaan program kemitraan ini memang menggunakan dana dari alokasi laba

yang diperoleh perusahaan yang kewajiban penyisihannya jelas dituangkan dalam

Kepmen BUMN No.Kep-236/MBU/2004 yang mengatur bahwa BUMN wajib

menyisihkan 1% dari laba perusahaan untuk Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan.

Kemitraan merupakan bentuk kepedulian perusahaan dalam upaya

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam kegiatan ini perusahaan dapat
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memberikan pinjaman modal berbunga rendah pada mitra binaannya seperti pada

UKM masyarakat. Perusahaan akan mengadakan kerjasama dengan mitra

binaannya, yang dijalankan berdasarkan kesepakatan dengan peran dan fungsinya

masing-masing. Pengeluaran biaya untuk kewajiban ini akan memberikan dampak

positif bagi perusahaan, karena semakin berkembang mitra binaannya perusahaan

tersebut juga akan mendapatkan keuntungan. Dengan demikian profitabilitas

perusahaan akan semakin meningkat.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nistantya

(2010) bahwa Biaya Kemitraan berpengaruh positif terhadap Profitabilitas

Perusahaan. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat menarik hipotesis

sebagai berikut :

H2 : Biaya untuk kemitraan berpengaruh positif terhadap profitabilitas

perusahaan.

2.7.3. Pengaruh Biaya Kesejahteraan Karyawan Terhadap Profitabilitas

Perusahaan

Biaya kesejahteraan karyawan diberikan sebagai kompensasi atas hasil

kerja pegawai selama bekerja. Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk

kesejahteraan karyawannya dapat berupa insentif, tunjangan-tunjangan,

kemikmatan karyawan, maupun pensiun. Apabila kepedulian sosial perusahaan

terhadap kesejahteraan karyawan ini mampu meningkatkan kinerja penjualan,

maka hal ini akan berimplikasi terhadap meningkatnya profit perusahaan. Namun

apabila kepedulian sosial perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan justru
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menurunkan penjualan karena kenaikan harga produk, maka hal ini akan

menurunkan profitabilitas perusahaan.

Menurut Bragdon Marlin (2003), dalam Januarti, (2005), terdapat biaya

tambahan yang signifikan dan akan menghilangkan peluang perolehan laba untuk

melaksanakan tanggung jawab sosial sehingga akan menurunkan profitabilitas.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septiana (2012)

bahwa Biaya Kesejahteraan Karyawan berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas

Perusahaan. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat menarik hipotesis

sebagai berikut :

H3 : Biaya kesejahteraan karyawan berpengaruh negatif terhadap

profitabilitas perusahaan.

2.7.4. Pengaruh Biaya Bina Lingkungan, Biaya Kemitraan, dan Biaya

Kesejahteraan Karyawan Terhadap Profitabilitas Perusahaan

Perusahaan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan lingkungan

sekitarnya baik itu dengan lingkungan masyarakat sekitarnya maupun dengan

lingkungan fisik atau alam. Karena suatu perusahaan tidak akan maju tanpa

dukungan dari lingkungan sosialnya. Upaya yang dilakukan perusahaan untuk

mendapatkan dukungan ini adalah dengan pelaksanaan Corporate Social

Responsibility (CSR). Melalui aktivitas ini perusahaan perusahaan dapat menjaga

keharmonisan hubungannya dengan Stakeholder, sehingga dapat terhindar dari

tuntutan-tuntutan sosial dari lingkungan sekitarnya. Pelaksanaan CSR ini akan

menyebabkan perusahaan akan mengeluarkan biaya tambahan yang tidak sedikit



38

jumlahnya. Pengeluaran akibat biaya ini tentu akan mempengaruhi perolehan laba

perusahaan. Namun, aktivitas ini juga akan menimbulkan citra positif perusahaan

dimata masyarakat sehingga biaya-biaya sosial yang dikeluarkan untuk CSR ini

akan berpengaruh terhadap profitabilitas (Januarti, 2005).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat menarik hipotesis sebagai

Berikut:

H4 : Biaya Bina Lingkungan, Biaya Kemitraan, dan Biaya Kesejahteraan

Karyawan,  secara bersama - sama berpengaruh terhadap  profitabilitas

perusahaan.


