
 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini seluruh perusahaan berkembang sangat pesat terutama dalam 

meningkatkan profitabilitasnya. Dalam melakukan usahanya, setiap perusahaan 

pasti berlomba dalam mencapai targetnya, hal ini pasti sangat berdampak bagi 

masyarakat dan lingkungan terutama di sekitar perusahaan itu berada. Dampak 

yang saat ini sangat terlihat adalah dampak bagi alam, mulai dari penggundulan 

hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim. Tujuan perusahaan tidak 

hanya sebatas meningkatkan profit saja akan tetapi juga harus memiliki tanggung 

jawab terhadap lingkungan. Tanggung jawab perusahaan inilah dijadikan sarana 

interaksi sosial perusahaan dengan lingkungan sekitar. Setiap perusahaan 

diharapkan mempunyai program sendiri dalam mengimplikasikan tanggung jawab 

terhadap lingkungan yakni Corporate Social Responsibility (CSR). 

CSR adalah komitmen perusahaan untuk bertanggungjawab atas dampak 

operasi dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan serta menjaga agar 

dampak tersebut dapat bermanfaat kepada masyarakat dan lingkungannya. 

Wibisono (2007) menyatakan jika perusahaan ingin berkelanjutan maka yang 

perlu diperhatikan bukan hanya profit dengan mencapai laba setinggi – tingginya, 

namun juga harus memperhatikan dan memenuhi kesejahteraan masyarakat serta 

aktif terlibat dalam menjaga kelestarian lingkungan atau yang disebut sebagai 

triple bottom line performance. 
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Sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat 3 bahwa “tanggung jawab 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”. Hal ini ditegaskan pada Pasal 74 ayat 1 bahwa 

“perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan 

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan”. Menurut Peraturan Menteri No. Per – 05/MBU/2007 bahwa 

perusahaan BUMN (Badan Umum Milik Negara) wajib menyisihkan 2% dari laba 

bersihnya setelah dikurangi pajak sebagai dana operasional CSR. Pada intinya 

perusahaan turut bertanggungjawab atas CSR dan khususnya untuk perusahaan 

yang melakukan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, wajib 

menganggarkan biaya CSR. Apabila tidak dilaksanakan maka akan dikenai sanksi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.  

CSR dapat berpengaruh terhadap hampir seluruh aspek dalam perusahaan. 

Menurut Rustriani (2010) CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Menurut Skudiene and Auruskevicine (2012) CSR berpengaruh positif terhadap 

motivasi pekerja perusahaan. Menurut Mittal, at al. (2008) CSR berpengaruh 

positif terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Market Value Added 

(MVA). Berdasarkan penelitian tersebut menunjukan bahwa CSR berdampak 

pada seluruh dimensi perusahaan. 
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Pada penelitian ini pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja 

perusahaan adalah dengan MVA. MVA adalah suatu pengukuran kinerja pasar 

perusahaan yang diukur dari perbedaan antara nilai pasar perusahaan saat ini 

dengan modal yang diperoleh perusahaan dari investor. Jika suatu MVA 

menunjukan angka positif, maka kekayaan pemegang saham bertambah, 

sedangkan jika MVA menunjukan angka negatif, maka kekayaan pemegang 

saham berkurang (Thompson and Stickland, 2003). 

MVA secara teoritis sering dikaitkan dengan CSR namun hasil penelitian 

sebelumnya masih bervariasi seperti penelitian yang dilakukan oleh Mittal, at al. 

mengenai hubungan antara CSR dan MVA, variabel yang digunakan adalah MVA 

dan Economic Value Added (EVA). Hasil dari penelitian tersebut adalah tidak 

terdapat pengaruh antara CSR dan EVA, sedangkan CSR dan MVA terdapat 

hubungan positif dan signifikan. Penelitian oleh Puteri (2011) membahas tentang 

pengaruh CSR terhadap MVA, diperoleh hasil bahwa CSR berpengaruh terhadap 

MVA dan memiliki hubungan dengan arah positif. Nilai tambah yang dihasilkan 

dari investasi modal yang tercermin pada MVA adalah salah satu ukuran utama 

dari keberhasilan manajemen perusahaan. Berbeda dengan teori trade – off 

hypothesis menjelaskan hubungan negatif antara CSR dengan kinerja perusahaan. 

hipotesis ini dikembangkan dengan mendasarkan pada teori ekonomi neo klasik. 

Dari pandangan teori ini dijelaskan bahwa aktivitas sosial akan mengurangi 

kesejahteraan pemegang saham dan mengurangi laba perusahaan (Waddock & 

Graves, 1997, dalam Pujiningsih, 2011).  
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Pemikiran ini didasarkan pada asumsi bahwa tujuan utama perusahaan 

adalah meningkatkan profitabilitas. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Vance 

(1975, dalam Pujiningsih, 2011) yang menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan 

yang tinggi akan mempengaruhi penurunan harga saham relatif terhadap rata – 

rata pasar. Menurut hipotesis ini dalam kaitannya dengan aktivitas pasar modal 

dapat dijelaskan bahwa terdapat hubungan negatif antara tingkat pengungkapan 

sosial dengan harga saham. Terkait dengan masih belum konsistennya hasil 

penelitian sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali 

pengaruh CSR terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan MVA. Pada 

penelitian ini data yang digunakan adalah perusahaan holding yang terdaftar di 

BEI. Alasan peneliti memilih perusahaan holding karena perusahaan holding telah 

mencakup seluruh investasi termasuk anak perusahaan dan ditinjau dari teori 

stakeholder maka pihak yang berkepentingan juga akan semakin luas diharapkan 

hasil penelitian dapat mendukung hipotesis yang telah diajukan. Selain itu masih 

sedikit sekali penelitian yang menggunakan perusahaan holding sebagai objek 

penelitian dengan judul sejenis. 

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik mengangkat penelitian 

dengan judul “Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap 

Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Holding yang Terdaftar di BEI 

periode 2011-2013”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

merumuskan masalah adalah: Apakah terdapat pengaruh dari CSR Disclosure 

terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan holding yang terdaftar di BEI? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh dari 

CSR Disclosure terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan holding yang 

terdaftar di BEI. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat digunakan sebagai penjelasan bahwa kegiatan CSR 

dapat memberikan manfaat pada kinerja perusahaan. 

2. Bagi Pembaca 

Dapat dijadikan sebagai bahan dasar dalam penelitian selanjutnya dan 

akan dikembangkan lebih jauh lagi. 

 

3. Bagi Peneliti 
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Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan 

pengetahuan peneliti dalam mengembangkan ilmu dan dapat dilaksanakan 

di lapangan. 

 

1.5 Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini, secara ringkas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang permasalahan yang berhubungan 

dengan pengungkapan CSR yang saat ini telah menjadi kewajiban bagi 

perusahaan yang telah ditetapkan undang – undangnya oleh pemerintah. 

Selain itu juga membahas rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, 

dan sistematika skripsi. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab dua memuat semua uraian tentang landasan teori 

pengungkapan CSR, MVA, kinerja perusahaan, kinerja pasar, penelitian 

sebelumnya, yang telah diperoleh dari berbagai sumber, hipotesis dan 

model analisis serta kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian 

ini. 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Bab tiga menguraikan tentang pendekatan penelitian, identifikasi 

variabel terkait dan variabel bebas, definisi operasional variabel terkait 

dan variabel bebas, jenis dan sumber data yang digunakan, prosedur 
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penentuan data dan sampel, teknik analisis yang didalamnya terdapat uji 

asumsi klasik, analisis regresi, dan uji hipotesis. 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab empat menguraikan tentang hasil penelitian, gambar umum objek 

penelitian, deskripsi hasil penelitian, pengujian hipotesis serta 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab lima ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian 

tentang hubungan antara CSR disclosure dengan kinerja perusahaan 

serta saran yang sesuai dengan hasil penelitian. 
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