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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Revolusi industri di Inggris yang berakhir pada tahun 1860 merupakan 

awal dari perkembangan kegiatan akuntansi. Pada awalnya, kegiatan akuntansi 

dilaksanakan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah 

dilakukan perusahaan kepada pemilik modal. Dengan tujuan pelaporan yang 

diperuntukkan hanya bagi pemilik modal, menimbulkan keberpihakan perusahaan 

kepada pemilik modal. Perusahaan akan berupaya untuk mampu memenuhi 

keinginan pemilik modal terkait pencapaian profit setinggi-tingginya. Hal ini 

menyebabkan perusahaan melakukan eksploitasi yang tidak terkendali terhadap 

sumber daya alam maupun sumber daya manusia hingga menimbulkan kerusakan 

pada lingkungan alam dan ketidakseimbangan pada kehidupan manusia. Jika 

diperhatikan dengan seksama, tindakan eksploitasi yang berlebihan sebenarnya 

tidak dapat memberikan kontribusi yang lebih dalam peningkatan kemakmuran 

suatu perusahaan, hal tersebut justru akan menjadikan perusahaan mengalami 

penurunan kondisi nilai sosial yang dapat merugikan perusahaan (Galung & Kada, 

1995 dan Rich, 1996 dalam Kusumadilaga (2010:1)). 

Perkembangan kehidupan perekonomian suatu negara yang saat ini 

cukup pesat ditambah dengan kehadiran perusahaan-perusahaan besar maupun 

perusahaan-perusahaan berkembang menimbulkan kesenjangan sosial dan 
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penurunan kualitas lingkungan sosial yang berada di sekitar perusahaan. Terdapat 

beberapa aktivitas yang dinilai menjadi penyebab penurunan kualitas lingkungan 

sosial sekitarnya, misalnya pengelolaan limbah hasil produksi yang kurang baik, 

sehingga menimbulkan pencemaran bagi lingkungan sekitarnya. Selain itu 

aktivitas mobilisasi bahan-bahan produksi yang biasanya menggunakan 

kendaraan-kendaraan besar akan berimbas pada kualitas jalanan yang dilalui, 

kebanyakan jalanan yang dilalui kendaraan-kendaraan besar seperti ini akan 

mengalami kerusakan, seperti jalanan yang berlubang sehingga hal ini akan 

mempengaruhi kenyamanan masyarakat sekitar perusahaan dalam penggunaan 

jalan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, kesadaran dari berbagai pihak baik dari 

pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat dalam upaya mengurangi dampak 

negatif dari kegiatan eksploitasi ini semakin besar. Dan seiring dengan 

berjalannya waktu, saat ini perlahan masyarakat berubah menjadi konsumen yang 

cerdas, masyarakat tidak lagi hanya menuntut perusahaan untuk mampu 

memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa bagi konsumen, akan tetapi juga 

menuntut perusahaan untuk memberikan pertanggungjawaban secara sosial 

(Wibisono, 2007:4). 

Corporate Social Responsibility atau dikenal sebagai program 

pertanggungjawaban sosial saat ini mulai dikembangkan dan telah banyak 

perusahaan-perusahaan swasta yang menerapkan program ini. Penerapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) kini tengah marak digunakan pada 

perusahaan berskala besar maupun yang masih berskala menengah, sebelumnya 

konsep CSR telah mengalami evolusi serta metamorfosis dalam rentang waktu 
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yang cukup lama. Pada awalnya program Corporate Social Responsibility (CSR) 

masih menggunakan prinsip sukarela dimana tidak semua perusahaan menerapkan 

program CSR dan melakukan pelaporan secara terperinci mengenai dampak yang 

ditimbulkan dari aktivitas operasi perusahaan terhadap lingkungan, sosial, serta 

ekonomi. Pendapat-pendapat terkait dengan konsep Corporate Social 

Responsibility (CSR) mulai terasa pada tahun 1950-an tepatnya pada tahun 1953 

dengan terbitnya buku yang berjudul Social Responsibility of the Businessman 

yang ditulis oleh Howard R. Bowen. Buku ini merupakan literatur awal yang 

menjadi tonggak sejarah modern dari perkembangan Corporate Social 

Responsibility (CSR), dan dengan karyanya ini Howard R. Bowen mendapat 

sebutan sebagai “Bapak CSR”. Pada dekade yang sama pembahasan terkait 

Corporate Social Responsibility (CSR) juga diramaikan dengan terbitnys buku 

yang berjudul “Silent Spring” dari Rachel Carson yang mengingatkan pada 

masyarakat global akan bahaya dan dampak buruk yang ditimbulkan pestisida 

bagi lingkungan dan kehidupan. Puncak dari perkembangan Corporate Social 

Responsibility (CSR) ini adalah pada tahun 2002 dengan diselenggarakannya 

World Summit on Sustainable Development (WSSD) (Wibisono, 2007:3-7). 

Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk dalam kategori 

negara berkembang, sehingga Indonesia tidak dibebani kewajiban untuk 

menurunkan kadar emisi yang dihasilkan. Namun sebagai negara kepulauan 

dengan kegiatan ekonomi yang mayoritas berbasis pada sumber daya alam, 

Indonesia menjadi sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim yang akan 

terjadi jika tidak segera melakukan upaya perbaikan, baik dalam hal pengelolaan 
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maupun pencegahan pemanasan global serta Gas Rumah Kaca. Dengan 

mempertimbangkan hal tersebut maka Indonesia akhirnya meratifikasi Protokol 

Kyoto pada 3 Desember 2004, melalui UU Nomor 17 Tahun 2004 (Wibisono, 

2007:29). Disebutkan dalam Wibisono (2007:78), bahwa upaya untuk 

mewujudkan penerapan konsep Corporate Social Responsibility (CSR) di 

Indonesia memang cukup sulit. Pendapat ini diperkuat dengan adanya hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Chamber dan kawan-kawan terkait pelaksanaan 

CSR di tujuh negara Asia, yakni India, Korea Selatan, Thailand, Singapura, 

Malaysia, Filipina serta Indonesia. Dalam penelitian ini setiap negara diambil 

sampel sebanyak 50 perusahaan yang berada pada peringkat teratas berdasarkan 

pendapatan operasionalnya selama tahun 2002 dan selanjutnya dilakukan 

pengkajian implementasian CSR pada perusahaan-perusahaan sampel tersebut. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan 

penetrasi pelaksanaan CSR serta tingkat keterlibatan komunitas yang paling 

rendah diantara enam negara lainnya. 

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia berupaya untuk meningkatkan 

perhatian, kepedulian serta konsistensinya terhadap Protokol Kyoto yang telah 

diratifikasi pada tahun 2004 dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 pasal 74 ayat (4), yang disahkan pada 20 Juli 2007 mengenai 

Perseroan Terbatas, yang menyatakan : (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan 

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). (2) TJSL 

merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai 
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biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan 

dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(www.hukumonline.com), sehingga seluruh perusahaan yang bergerak dan 

berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam harus melaksanakan tanggung 

jawab sosial kepada masyarakat, terutama pada masyarakat di lingkungan 

operasional perusahaan. 

Sebagai bentuk tindak lanjut dan penjelas dari Undang-undang 

Perusahaan No. 40 Tahun 2007, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah 

No. 47 Tahun 2012 pada tanggal 14 April 2012 yang menyebutkan bahwa sifat 

wajib juga ditekankan dengan memberikan  sanksi (punishment) dalam pasal 7, 

yakni : Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Selain adanya Sanksi bagi perseroan yang tidak 

melaksanakan tanggung jawab sosial, dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 

2012 juga menyebutkan adanya pemberian penghargaan bagi perseroan yang telah 

berperan serta dalam pelaksanaan kewajibannya, seperti yang tertera dalam Pasal 

8 ayat (2), yakni : Perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dapat 

diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang. Sanksi atau punishment 

yang terkait dengan pelanggaran tanggung jawab CSR juga terdapat dalam 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Pasal 41 ayat (1), yakni : “Barang siapa yang melawan hukum dengan sengaja 
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melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan 

denda paling banyak lima ratus juta rupiah”. Hal yang serupa disebutkan pula 

pada Pasal 42 ayat (1), yang menyatakan bahwa : “Barang siapa yang karena 

kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga 

tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah” (Sutopoyudo, 2009). 

Selain dengan adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah terkait dengan kewajiban bagi perseroan untuk melakukan tanggung 

jawab sosial, timbulnya kesadaran dari perusahaan-perusahaan terkait pentingnya 

pengimplementasian yang tepat dalam tanggung jawab sosial perusahaan yang 

kini menjadi suatu tren global juga disebabkan oleh kepedulian serta perhatian 

masyarakat global yang semakin tinggi terkait kualitas lingkungan menjadikan 

masyarakat lebih tertarik pada produk-produk yang dianggap ramah lingkungan. 

Oleh sebab itu, saat ini penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai beban atau 

cost bagi perusahaan, melainkan sebagai suatu investasi yang penting bagi 

perusahaan (Sutopoyudo, 2009). 

Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Booth-Harris Trust Monitor 

tahun 2001 dalam Sutopoyudo (2009), diketahui bahwa sebagian besar konsumen 

akan memutuskan untuk meninggalkan suatu produk yang dinilai mempunyai 

citra kurang baik atau memiliki citra yang negatif. Hal ini menunjukkan manfaat 

lain dari penerapan Corporate Social Responsibility tidak hanya sebagai 

kewajiban perusahaan melainkan sebagai salah satu alat pemasaran bagi 
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perusahaan jika dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dengan pemilihan 

program-program yang tepat dan sesuai.  

Dengan adanya penerapan Corporate Social Responsibility secara 

berkelanjutan, perusahaan berharap mampu menarik perhatian konsumen untuk 

lebih menyukai produk mereka, serta mampu menarik minat investor untuk 

menanamkan investasi pada perseroan yang memiliki citra baik dan dikenal 

sebagai perseroan dengan produk yang ramah lingkungan oleh masyarakat 

sehingga dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan nilai perusahaan. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Perusahaan merupakan suatu bentuk organisasi yang memiliki sumber 

daya dasar yang kemudian digabung dan diolah menjadi barang atau jasa untuk 

konsumen, untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal (Reeve, 2009:3). 

Keuntungan yang dimaksud disini dapat disebut juga dengan laba, yakni selisih 

pengukuran pendapatan dengan biaya (Ghozali, 2007:345). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Booth-Harris Trust Monitor tahun 

2001 menunjukkan bahwa saat ini konsumen tidak hanya memperhatikan aspek 

harga dan kualitas barang yang mereka konsumsi, namun juga mulai 

memperhatikan aspek pertanggungjawaban serta kepedullian produsen barang 

tersebut terhadap lingkungan. Sehingga untuk dapat menghasilkan keuntungan 

yang maksimal bagi perusahaan, tidak hanya dilakukan dengan peningkatan 

kualitas produk maupun menekan biaya produksi, namun juga dengan melakukan 
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pelaporan yang terbuka terkait kegiatan pertanggungjawaban sosial yang 

dilaksanakan oleh perusahaan, sehingga perusahaan dapat meyakinkan 

masyarakat bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang peduli 

terhadap kondisi lingkungan maupun kondisi sosial, bahwa produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan tersebut tidak hanya aman bagi konsumen, namun juga 

aman bagi lingkungan. 

Kemampuan perusahaan untuk meyakinkan konsumen dan menarik 

perhatian konsumen diharapkan mampu meningkatkan tingkat konsumsi atau 

tingkat penjualan produk, dimana secara teori ketika perusahaan mampu menarik 

perhatian pasar untuk lebih memilih produknya dibandingkan dengan produk 

yang lain, hal ini akan berdampak positif dengan meningkatnya jumlah penjualan 

yang kemudian diimbangi dengan peningkatan profitabilitas perusahaan. Seperti 

yang telah disebutkan sebelumnya bahwa investor saat ini akan lebih tertarik 

untuk menanamkan investasi pada perusahaan yang memiliki citra yang baik 

dimata konsumen dan pasar. Hal ini karena mereka menilai bahwa ketika 

perusahaan tersebut memiliki citra yang baik dimata konsumen serta pasar, maka 

konsumen akan setia atau loyal terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan 

tersebut. Dengan semakin tingginya tingkat loyalitas konsumen dari waktu ke 

waktu maka tingkat penjualan akan semakin membaik dan meningkat, hingga 

pada akhirnya mampu memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan 

profitabilitas perusahaan. Secara teoritis, jika perusahaan mampu menjalankan 

kegiatan operasional dengan baik dan mampu menciptakan profitabilitas yang 

selalu meningkat, maka nilai perusahaan juga akan meningkat seiring dengan 
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pengingkatan kualitas perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam 

menciptakan earning (Kusumadilaga,2010:6). 

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan terkait perusahaan-perusahaan 

publik yang memiliki kepedulian terhadap CSR di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

juga menghasilkan kesimpulan serta bukti yang menyebutkan bahwa CSR 

berdampak positif terhadap kinerja serta nilai perusahaan. Penelitian Aryani 

(2008) melaporkan bahwa CSR memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap profitabilitas, laba operasi, serta abnormal return saham perusahaan. 

Selain itu pendapat bahwa investor lebih tertarik pada perusahaan yang 

melakukan pelaporan CSR terbukti dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Puspitasari (2010) yang menunjukkan bahwa investor memberikan respon yang 

positif terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pelaporan keuangan 

dengan pertanggungjawaban sosialnya dibandingkan dengan perusahaan-

perusahaan yang dinilai kurang peduli (Lako, 2011:8).  

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Sri Dewi (2012) juga 

menunjukkan hasil yang sama dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, yakni 

CSR mampu mempengaruhi nilai perusahaan dengan signifikan. Namun, bukti 

serta hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Martin dan Yunita (2012) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara CSR dengan kenaikan nilai perusahaan serta dengan 

tingkat profit yang dicapai perusahaan. Juga dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Reny dan Denies (2012) yang menujukkan pengaruh CSR yang positif namun 
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tidak signifikan terhadap nilai perusahaan dengan salah satu nilai kontrolnya 

adalah profitabilitas. 

Dengan adanya perbedaan dalam hasil penelitian terdahulu terkait 

pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan 

dengan profitabilitas sebagai variabel moderating, penulis ingin melakukan 

penelitian lanjutan terkait topik serupa dengan perbedaan periode yang dijadikan 

sampel penelitian yakni antara tahun 2010-2013 dan rasio profitabilitas yang 

digunakan. Berdasarkan uraian diatas, sehingga permasalahan dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah Corporate Social Responsibility mempengaruhi nilai perusahaan? 

2. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan pada saat profitabilitas perusahaan meningkat ? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk ; 

1. Meneliti, menganalisis serta mengetahui pengaruh dari Corporate Social 

Responsibility terhadap nilai perusahaan manufaktur. 

2. Meneliti, menganalisis serta mengetahui pengaruh dari Corporate Social 

Responsibility terhadap nilai perusahaan manufaktur dengan profitabilitas 

sebagai variabel moderator. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penulisan penelitian ini ditujukan agar dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis, penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas 

Airlangga serta untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis 

dalam bidang akuntansi khususnya dalam bidang Akuntansi Manajemen 

serta Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

serta pertimbangan dalam menentukan rencana penerapan CSR bagi 

perusahaan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman perusahaan 

terkait peningkatan aktivitas CSR serta pelaporannya dalam laporan 

tahunan perusahaan. 

3. Bagi Investor, penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi tambahan 

terkait aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menentukan investasi 

selain aspek-aspek moneter. 

4. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat dijadika rujukan, referensi atau 

pedoman bagi akademisi yang juga meneliti tema yang serupa, sehingga 

dapat memberikan informasi yang berguna untuk pelaksanaan penelitian-

penelitian selanjutnya. 

5. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

tambahan agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen atau bagian 
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dari pasar yang pasif, akan tetapi mampu menjadi bagian dari pasar yang 

bersifat proaktif dengan memperhatikan dan menjadi pengontrol 

perilaku-perilaku perusahaan produsen terkait hak yang dimiliki 

perusahaan serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. 

 
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini ditujukan untuk memberikan gambaran 

singkat terkait isi dari penelitian ini. Berikut ini merupakan garis besar dari 

penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Corporate Social Responsibility 

terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating” 

yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu sama lain antar bab saling 

berhubungan. 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pembahasan secara garis besar terkait latar belakang 

permasalahan dari penelitian ini yakni adanya perbedaan hasil dari beberapa 

penelitian sebelumnya terkait tema yang serupa, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan-landasan teori yang menjadi dasar bagi peneliti 

untuk melakukan analisis terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya Stakeholder Theory, 

selain itu juga menjelaskan secara teoritis terkait variabel yang diangkat, yakni 
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Corporate Social Responsibility, Nilai Perusahaan, serta Profitabilitas. Pada bab 

ini juga dijelaskan terkait tinjauan peneliti terhadap penelitian-penelitian 

sebelumnya, perumusan hipotesis penelitian serta kerangka berfikir yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan terkait pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian, yakni pendekatan kuantitatif, jenis serta sumber data, identifikasi 

variabel, definisi operasional variabel, serta prosedur pengumpulan data. Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis regresi berganda 

yang dibantu dengan menggunakan program SPSS. 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum dari subyek penelitian yakni perusahaan 

manufaktur di indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta obyek 

penelitian yakni Corporate Social Responsibility, Profitabilitas serta Nilai 

Perusahaan. Dalam bab ini dibahas deskripsi dari hasil penelitian, analisis model 

dan pengujian hipotesis, pembahasan, serta keterbatasan masalah penelitian. 

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas kesimpulan dari uraian serta hasil penelitian pada bab-

bab sebelumnya. Bab ini juga memuat saran yang diberikan peneliti untuk 

pembaca, baik untuk perusahaan, investor, masyarakat, maupun akademisi yang 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY.... TRI RETNO WIDOWATI



14 
 

 

diharapkan mampu mengembangkan penelitian ini dengan variabel yang lebih 

meluas. 

. 
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