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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan topik bahasan 

hubungan antara perusahaan dan stakeholder yang didalamnya terdapat nilai-nilai 

pemenuhan ketentuan hukum,  penghargaan terhadap masyarakat dan lingkungan 

serta komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan 

berkelanjutan (Tommy 2014:92). Istilah CSR digunakan tahun 1970 yang 

semakin berkembang dengan diterbitkannya buku Cannibals With Forks: The 

Triple Bottom Line in 21st Century Business tahun 1998, karya John Elkington 

yang memperkenalkan CSR dengan triple bottom line yaitu profit, planet, dan 

people (Mardikanto 2014:85). Perusahaan yang baik tidak hanya mengejar 

keuntungan ekonomi (profit) tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian 

lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people). 

  CSR mulai berkembang di Indonesia sejak disahkannya UU no 40 tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan secara tegas bahwa CSR 

telah menjadi kewajiban perusahaan. Bunyi pasal yang menyebutkan kewajiban 

tersebut adalah “Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha di bidang dan atau 

atas bersangkutan dengan sumber daya alam  wajib menjalankan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan”.  
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 Sesuai dengan peraturan undang-undang 40 tahun 2007, salah satu bidang 

usaha yang menggunakan sumber daya alam adalah perusahaan property dan real 

estate. Beberapa aktivitas perusahaan property dan real estate antara lain seperti 

mengelola proyek-proyek pembangunan, pengembangan, melakukan perbaikan 

gedung, usaha konstruksi pembangunan perumahan, bank, dan kawasan industri. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan property dan real 

estate perlu melakukan CSR sesuai dengan peraturan undang-undang no 40 tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Gambar 1.1 Grafik Permintaan Property Quarter 1 2016 

 
  

 
 

 

 

 

  

 

 

Sumber: www.bi.go.id Commercial Property Development 2016:4 

 
 Gambar 1.1 menyatakan bahwa permintaan property selama tiga tahun 

terakhir mengalami ketidakpastian. Pada penelitian ini perubahan permintaan 

yang tidak pasti dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan non keuangan 

perusahaan. Kinerja keuangan dapat diukur menggunakan rasio profitabilitas yang 

diproksikan dengan Return on Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM). 

Kinerja non keuangan dapat diukur menggunakan kepemilikan institusional. 

Gambar 1.1 Grafik Permintaan Property quarter 1 2016 

http://www.bi.go.id/
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 Penelitian yang dilakukan oleh Pradnyani dan Sisdyani (2015:384) 

menunjukkan bahwa Return On Equity memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap pengungkapan CSR. Perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang 

kuat juga akan mendapatkan tekanan yang lebih dari pihak eksternal perusahaan 

untuk lebih mengungkapkan tanggung jawab sosialnya secara luas, semakin tinggi 

tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi 

sosialnya (Kurnianingsih 2013:108). 

  Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wakid, Triyuwono, Assih (2013:20) yang menunjukkan bahwa 

profitabilitas yang diproksikan dengan return on equity tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan. Penelitian ini 

menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan bukan 

berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba namun berdasarkan 

kesadaran manajemen perusahaan. 

 Sejak tahun 2013 hingga tahun 2015, perusahaan property dan real estate 

mengalami laba yang tidak menentu, terlihat bahwa laba yang megalami 

peningkatan tidak selalu diiringi dengan peningkatan biaya yang dikeluarkan 

untuk melakukan program CSR. Lampiran A menunjukkan bahwa semakin tinggi 

tingkat laba maka biaya yang dikeluarkan untuk CSR tidak selalu meningkat. 

Data pada lampiran A bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Apriyanti dan Budiasih (2016:999), yang menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif pada pengungkapan CSR perusahaan high profile, yang 
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berarti semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi 

pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan.  

Gambar 1.2 Jumlah saham beredar Property, Real Estate, Building Construction 
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 Pada penelitian ini kinerja non keuangan juga digunakan untuk mengukur 

pengungkapan tanggung jawab sosial. Kinerja non keuangan dapat diukur 

menggunakan jumlah saham kepemilikan institusional perusahaan. Gambar 1.2 

menunjukkan kepemilikan saham perusahaan property, real estate, dan building 

construction yang dimiliki oleh pihak eksternal seperti perusahaan asuransi, bank, 

perusahaan investasi dan institusi lainnya yang kemudian dapat disebut sebagai 

kepemilikan institusional. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Ale (2015:1) menunjukkan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap CSR. Kepemilikan 

institusional yang besar akan menyebabkan tekanan terhadap manajemen untuk 

mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan secara lebih luas (Ale 

2015:15). Penelitian yang dilakukan oleh Nilasari (2013:16) menunjukkan hasil 

yang berbeda yaitu kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan 

http://www.idx.co.id/
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terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan tahunan 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan institusi tinggi belum 

tentu melakukan CSR dengan tingkat yang tinggi pula dan perusahaan yang 

memiliki tingkat kepemilikan institusi rendah belum tentu melakukan CSR 

dengan  tingkat yang rendah. Tinggi rendahnya tingkat kepemilikan institusi tidak 

menjadi indikator tingkat CSR sehingga adanya pemegang saham institusional 

belum mampu mendorong perusahaan untuk melakukan aktivitas sosial dan dapat 

disimpulkan bahwa pihak institusional di Indonesia belum memiliki kesadaran 

penuh terhadap pentingnya keberlanjutan jangka panjang perusahaan dengan 

menjadikan aspek kegiatan sosial dan lingkungan sebagai pertimbangan utama 

dalam berinvestasi. 

 Adanya hasil penelitian yang beragam serta data yang disajikan ini 

menjadikan topik tentang pengaruh profitabilitas dan kinerja non keuangan 

perusahaan terhadap CSR menarik untuk diteliti. Berdasarkan uraian tersebut, 

peneliti mengambil judul “Pengaruh Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional 

terhadap Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Property dan Real 

Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah Return on Equity (ROE) berpengaruh terhadap Corporate 

Social Responsibility (CSR) pada sektor property dan real estate? 

2. Apakah Net Profit Margin (NPM) berpengaruh terhadap Corporate 

Social Responsibility (CSR) pada sektor property dan real estate? 
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3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Corporate 

Social Responsibility (CSR) pada sektor property dan real estate? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap Corporate 

Social Responsibility (CSR). 

2. Mengetahui pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap Corporate 

Social Responsibility (CSR). 

3. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap Corporate 

Social Responsibility (CSR). 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

 Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk 

memahami pengaruh kinerja perusahaan terhadap program CSR. 

b. Bagi Universitas 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan acuan 

untuk mengembangkan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang 

mengadakan penelitian terhadap tema ini. 

c. Bagi Pihak Lain 

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur untuk penelitian 

mengenai Corporate Social Responsibility pada masa mendatang. 

1.5 Lingkup Permasalahan 

  Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data perusahaan 

property dan real estate yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 
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hingga 2015. Kinerja keuangan diukur menggunakan Return on Equity (ROE) dan 

Net Profit Margin (NPM). Kinerja non keuangan diukur menggunakan 

kepemilikan institusional. Skor Corporate Social Responsibility (CSR) diukur 

menggunakan indikator Hackston dan Milne yang terdiri dari tujuh aspek kriteria
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