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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Corporate Social Responsibility (CSR), merupakan wacana yang sedang 

mengemuka di dunia perusahaan multinational. Wacana ini digunakan oleh 

perusahaan dalam rangka mengambil peran menghadapi perekonomian menuju 

pasar bebas. Perkembangan pasar bebas yang 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 di 

sekitarnya. 

CSR sebagai sebuah gagasan menjadikan perusahaan tidak lagi 

dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu 

nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi 

keuangannya (financial) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak 
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pada triple bottom lines yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan 

lingkungan (Daniri, 2008). Karena kondisi keuangan saja tidak cukup 

menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable).  

Di Indonesia, kesadaran akan perlunya menjaga lingkungan tersebut diatur 

oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Pasal 74 tahun 2007, dimana 

perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang/berkaitan dengan sumber 

daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan.  

Pro dan kontra mengenai penerapan CSR semacam itu memang telah ada 

sejak dahulu. Perihal yang masih terus menjadi pertanyaan adalah: apakah 

penciptaan nilai bagi pemegang saham utama konsisten dengan pencapaian 

tujuan dari stakeholder lainnya, seperti: pemegang saham minoritas, 

prospective investor, konsumen, pemasok, kreditor, dan komunitas lainnya 

(Venanzi dan Fidanza, 2006). Pandangan bahwa perusahaan harus melakukan 

tanggung jawab sosial merupakan kesalahan konsep fundamental dari sifat dan 

karakter ekonomi bebas. Dalam ekonomi bebas, hanya ada satu tanggung jawab 

sosial perusahaan sebagai pelaku bisnis, yaitu: menggunakan sumber daya dan 

melakukan aktivitas-aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keuntungan 

perusahaan selama mungkin.  

Penelitian terkait CSR telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, 

diantaranya; Hartanti (2008) menguji analisis hubungan value based 

management dengan CSR dalam iklim bisnis Indonesia. Hasil empiris yang 

diperoleh adalah EVA leader ternyata tidak menjamin Corporate Social 

Performance (CSP) leader. CSP tidak signifikan mempengeruhi EVA, baik di 
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tahun yang sama, maupun jika diasumsikan ada time lagi satu tahun setelahnya. 

Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sosial 

perusahaan, namun tidak signifikan mempengaruhi nilai EVA, sedangkan 

variabel industri hanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai EVA, 

tidak dengan kinerja sosial perusahaan. Sementara itu, Nurlela dan Islahuddin 

(2008) menguji pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan 

manajemen sebagai variabel yang memoderasi pengaruh tersebut. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR, persentase kepemilikan 

manajemen, serta interaksi antara CSR dengan persentase kepemilikan 

manajemen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Penelitian lain terkait pengaruh CSR  terhadap kinerja perusahaan 

dilakukan oleh Dahlia (2008), hasil penelitian menunjukkan bukti empiris 

bahwa variabel CSDI leverage size dan growth berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat ROE pada 1 tahun ke depan. Leverage berpengaruh secara negatif dan 

size berpengaruh positif serta growth berpengaruh positif terhadap ROE. CSDI 

leverage, size, beta dan growth tidak berpengaruh terhadap abnormal 

return/CAR. 

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan  penelitian yang 

telah dilakukan Dahlia (2008) dengan beberapa perbedaan seperti berikut ini.  

1. Variabel penelitian. 

Dahlia (2008) menggunakan variabel independen CSR dan 

variabel dependen nilai perusahaan yang diukur dengan Return On 

Equity, Cummulative Abnormal Return. Sementara itu dalam 
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penelitian ini ukuran nilai perusahaan menggunakan Market Value 

Equity (MVE) sebagaimana digunakan oleh Haruman (2008) 

dengan alasan bahwa MVE merupakan ukuran nilai perusahaan 

yang mempertimbangkan kondisi pasar sehingga lebih memberi 

penggambaran nilai yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini juga 

menggunakan variabel independen berupa ownership institutional 

sebagaimana digunakan oleh Nurlela dan Islahuddin (2008), hanya 

saja dalam penelitian Nurlela dan Islahuddin (2008) menggunakan 

kepemilikan manajemen. 

2. Periode Penelitian. 

Dahlia (2008) menggunakan periode penelitian tahun 2005-2006, 

sementara itu, penelitian ini menggunakan periode 2005-2007 

dengan harapan dapat diperoleh jumlah sampel yang lebih 

representatif. 

3. Sampel Penelitian. 

Dahlia (2008) menggunakan sampel perusahaan publik yang 

tercatat di BEI pada tahun 2005 dan 2006, sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan perusahaan konstruksi, property dan real 

estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 

2005-2007. 

Atas dasar uraian di atas, maka  penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan dengan judul 

“PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE 
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DAN INSTITUTIONAL OWNERSHIP TERHADAP FIRM VALUE (Study 

Empiris Pada Perusahaan Konstruksi, Property dan Real Estate Yang 

Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2005-2007)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan seperti berikut ini. 

1. Apakah corporate social responsibility disclosure berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan konstruksi, property dan real estate yang 

terdaftar di BEI tahun 2005-2007? 

2. Apakah institutional ownership berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan  konstruksi, property dan real estate yang terdaftar di 

BEI tahun 2005-2007? 

3. Apakah  CSR  dan institutional ownership berpengaruh secara 

simultan  terhadap nilai perusahaan  konstruksi, property dan real 

estate yang terdaftar di BEI tahun 2005-2007? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang dapat dinyatakan seperti 

berikut ini. 

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh corporate social 

responsibility disclosure berpengaruh terhadap nilai perusahaan  

konstruksi, property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 

2005-2007. 
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2. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh institutional 

ownership terhadap nilai perusahaan konstruksi, property dan real 

estate yang terdaftar di BEI tahun 2005-2007. 

3. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh  CSR dan 

institutional ownership   secara simultan terhadap nilai perusahaan 

konstruksi, property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 

2005-2007. 

 

D.  Manfaaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh hasil penelitian yang dapat 

dimanfaatkan oleh pihak-pihak seperti berikut ini. 

1. Bagi investor. 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi relevan dalam 

pengambilan keputusan ekonomisnya, terutama informasi tentang 

pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. 

2. Bagi emiten. 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar penentuan item-item 

yang akan diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan. 

3. Bagi regulator. 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

penentuan aturan CSR untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar 

dan memperdagangkan saham di Bursa Efek Indonesia. 
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E. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

BAB I.      PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II.     TELAAH PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan masalah yang sedang diteliti, kerangka kerja teoritis, dan 

hipotesis. 

BAB III.   METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi, sampel dan metode 

pengambilan sampel, metode pengumpulan data, variabel dan 

pengukurannya, instrumen pengumpulan data, dan metode analisis 

data. 

BAB IV.   ANALISIS DATA  

Bab ini berisi tentang hasil pengumpulan data, analisis hasil 

penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasan. 

BAB V.     PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang dapat 

diberikan oleh penulis tentang penelitian yang telah dilakukan 

berdaarkan pada hasil penelitian tersebut, serta keterbatasan 

penelitian. 
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