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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia bisnis menghadapi dua kutub yang kadang-kadang bertentangan satu 

sama lain. Bisnis sangat mendambakan efisiensi yang antara lain harus disertai upaya 

penekanan biaya. Setiap rupiah yang dibayarkan harus dianggap sebagai input yang 

harus dapat dipertanggungjawabkan dan tampak jelas pengaruhnya pada output. 

Pengeluaran-pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria itu adalah pemborosan yang 

harus ditekan. Di lain sisi bisnis mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan di 

mana ia beroperasi. Lingkungan menuntut berbagai hal yang kadang-kadang justru 

menghambat perusahaan untuk bekerja efisien.  

    Pandangan terhadap tuntutan di atas juga terbelah dua. Sebagian manajer 

memandangnya dengan positif. Sudah sepantasnyalah jika perusahaan menyisihkan 

sebagian pendapatannya untuk lingkungan sebagai balas jasa bagi penyediaan 

berbagai sumber daya. Kalangan ini menganggap bahwa perusahaan berhutang pada 

lingkungan, sehingga perlu untuk melakukan sesuatu sebagai ekspresi pembayaran 

utang tersebut. Sebagian manajer lain berpendapat sebaliknya. Perusahaan telah 
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membayar berbagai kewajiban-kewajiban dengan baik (pajak, bea, restribusi, bunga, 

upah, dan sebagainya) sehingga tidak perlu lagi untuk membuat pengeluaran-

pengeluaran lain yang tidak perlu. Perusahaan bukan peminjam, tetapi membeli 

sumber daya dengan harga yang pantas (Asri, 2005). 

Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara 

berkelanjutan (Hartanti dan Monika, 2008). Keberlanjutan perusahaan (corporate 

sustainability) hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial 

dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana reaksi masyarakat sekitar 

muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan 

lingkungan sekitar. Contoh di Indonesia adalah kasus Inti Indorayon Utama di 

Sumatera Utara, kasus Newmont di Minahasa dan kasus Freeport Indonesia di Papua. 

Kesadaran tentang pentingnya mempraktikkan tanggung jawab sosial 

perusahaan (corporate social responsibility)  ini menjadi tren global seiring dengan 

semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang 

ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan 

prinsip-prinsip hak asasi manusia (Hartanti dan Monika, 2008). Indonesia tidak 

ketinggalan untuk menekankan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan bagi 

perusahaan. Di Indonesia, kesadaran akan perlunya menjaga lingkungan tersebut 

diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Pasal 74 tahun 2007, di mana 

perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang/berkaitan dengan sumber daya 

alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan.  

Pemikiran yang melandasi  tanggung jawab sosial perusahaan yang sering 

dianggap inti dari etika bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai 
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kewajiban-kewajiban kepada pemengang saham atau shareholder tetapi juga 

kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholders)  

yang  jangkauannya melebihi  kewajiban-kewajiban di  atas.  Tanggung   jawab sosial 

dari perusahaan terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua stakeholders, 

termasuk di dalamnya adalah pelanggan atau customer, pegawai, komunitas, pemilik 

atau investor, pemerintah, supplier bahkan juga competitor (Nurlela dan Islahuddin, 

2008). Tanggung jawab sosial perusahaan menjadikan perusahaan tidak lagi 

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

perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. 

Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines yaitu 

memperhatikan juga masalah sosial dan lingkungan (Mahoney dan Roberts, 2003). 

Penelitian ini mencoba untuk menemukan apakah terdapat pengaruh  tanggung 

jawab sosial perusahaan terhadap kinerja keuangan yang tercermin dalam return on 

asset (ROA), return on equity (ROE) dan return on sales (ROS) dengan 

menggunakan ukuran perusahaan yang tercermin dalam total asset sebagai variabel 

moderating pada perusahaan sektor pertambangan dan otomotif di Indonesia selama 

tahun 2005 hingga 2007. Penelitian ini juga mencoba untuk menemukan perbedaan 

tanggung jawab sosial antara perusahaan sektor pertambangan dan perusahaan sektor 

otomotif di Indonesia. Dalam penelitian ini hanya memakai ukuran perusahaan yang 

dicerminkan dalam total aset  sebagai variabel moderating karena dianggap sudah 

mewakili indikator kinerja keuangan seperti dalam penelitian Mahoney dan Roberts 

(2003) dan Fauzi, Mahoney dan Rahman (2007) yang menyebutkan bahwa total aset 

merupakan money machine untuk menghasilkan penjualan dan pendapatan 
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perusahaan. 

Penulis tertarik untuk meneliti tanggung jawab sosial perusahaan pada 

perusahaan sektor pertambangan dan sektor otomotif karena dalam Undang-Undang 

Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa perusahaan 

yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan penggunaan sumber 

daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang 

dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 

meneliti apakah ada perbedaan tanggung jawab sosial antara perusahaan sektor 

pertambangan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam dan 

selama ini banyak disorot oleh berbagai pihak karena masalah sosial dan lingkungan 

yang ditimbulkannya dengan  perusahaan sektor otomotif yang usahanya tidak di 

bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam sebagaimana tercantum dalam UU 

No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan 

ini dengan judul “Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan pada Perusahaan Sektor Pertambangan dan Otomotif di 

Indonesia”. 

 

B.  Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah tanggung jawab sosial perusahaan memiliki pengaruh terhadap return 

on asset (ROA) perusahaan? 

2. Apakah tanggung jawab sosial perusahaan memiliki pengaruh terhadap return 

on equity (ROE) perusahaan? 
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3. Apakah tanggung jawab sosial perusahaan memiliki pengaruh terhadap return 

on sales (ROS) perusahaan? 

4. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh sebagai variabel moderating 

dalam hubungan antara corporate social responsibility dan kinerja keuangan? 

5.  Apakah terdapat perbedaan tanggung jawab sosial perusahaan antara 

perusahaan sektor pertambangan dengan sektor otomotif di Indonesia ? 

C.  Tujuan Penelitian 

    Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Memperoleh bukti empiris tanggung jawab sosial perusahaan memiliki 

pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

2. Mengetahui perbedaan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan 

sektor pertambangan dan perusahaan sektor otomotif di Indonesia. 

3. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan sebagai  variabel  moderating dalam 

hubungan antara corporate social responsibility dan kinerja keuangan. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

    Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan 

sektor pertambangan dan sektor otomotif di Indonesia yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI), serta bagaimana pengaruh tanggung jawab sosial terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut. 

1. Dalam bidang akademik, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dengan segala 

komponen yang mempengaruhinya. 
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2. Bagi perusahaan, dapat  memberikan  sumbangan  pemikiran  tentang  

pentingnya  pertanggungjawaban sosial perusahaan dan sebagai pertimbangan 

dalam pembuatan kebijaksanaan perusahaan untuk lebih meningkatkan 

kepeduliannya  pada lingkungan sosial. 

3. Bagi peneliti lainnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai dasar dan kerangka kerja bagi penelitian selanjutnya. 

E.  Sistematika Penulisan  

Bab II    :  Telaah Pustaka  

Bab ini membuat landasan teori yang membuat teori-teori konseptual 

yang mendukung penelitian, kerangka pemikiran dan pengembangan 

hipotesis.  

Bab III :  Metode Penelitian 

Bab ini mengulas metode penelitian yang mencakup desain penelitian, 

penentuan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, pengukuran 

variabel dan metode analisis data yang terdiri dari pengujian data dan 

pengujian hipotesis. 

Bab IV      :  Analisis Data dan Pembahasan 

 Bab ini merupakan analisis penelitian, dalam bab ini membahas 

deskripsi hasil pengolahan data, pengujian hipotesis dan penjelasan 

pendukung dalam rangka penyusunan kesimpulan penelitian. 

Bab V        :  Kesimpulan dan Saran 

                        Bab ini berisi kesimpulan, kesimpulan, implikasi keterbatasan serta 

saran bagi penelitian selanjutnya. 
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