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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan bisnis di dunia pada era sekarang ini semakin tinggi. Badan 

pusat statistik (BPS) telah melakukan sensus pada tahun 2016. Jumlah perusahaan 

di Indonesia mengalami kenaikan pada 10 tahun terakhir. Tercatat pada tahun 

2006 hasil sensus ekonomi mencatat terdapat 22,7 juta perusahaan, sedangkan 

pada tahun 2016 terdapat 26,7 juta perusahaan. Terjadi kenaikan sebesar 3,98 juta 

perusahaan yang baru berdiri dalam 10 tahun terakhir. BPS juga mengatakan 

kenaikan terjadi pada sektor perdagangan besar dan eceran sebanyak 12,3 juta 

atau 46,17%,  bidang penyedia akomodasi dan makan minum 16,72%, dan 

industry pengolahan 16,53%. (finance.detik.com, 2017) 

Setiap perusahaan memiliki keinginan yang sama selain untuk dapat memiliki 

keuntungan maksimal, perusahaan juga berkeinginan untuk dapat meningkatkan 

kesejahteraan para pemilik dan pemangku kepentingan. Seiring dengan semakin 

berkembangnya ekonomi di setiap Negara. Dampak yang ditimbulkan dari usaha 

peningkatan ekonomi berimbas pada kerusakan lingkungan.  

Akibat persaingan bisnis yang semakin tinggi ini timbul dampak-dampak 

kerusakan yang ditimbulkan oleh keberadan perusahaan. Dampak yang 

ditimbulkan bermacam-macam mulai dari dampak yang positif hingga dampak 

yang negatif. Contoh dari dampak positif yang ditimbulkan dari keberadaan 

perusahaan misalnya, terciptanya lapangan pekerjaan di daerah itu, 
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berkembangnya perekonomian di lingkungan sekitar perusahaan, berkembangnya 

infrastruktur daerah tersebut, dan lain-lain. Selain itu dengan banyaknya 

perusahaan yang berdiri, muncul masalah-masalah yang timbul akibat keberadaan 

perusahaan. Contoh negatifnya misal, polusi udara akibat kegiatan operasional 

perusahaan, eksploitasi sumber daya yang berlebihan tanpa adanya pemulihan 

kembali sumber daya tersebut, dan lain-lain. Banyaknya masalah yang timbul, 

membuat perusahaan diminta agar tidak hanya mementingkan keuntungan 

perusahaan saja, tetapi ikut peduli pada masalah sosial dan lingkungan di 

sekitarnya. Hal ini sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 dalam pasal 74 (ayat 1) 

tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas bahwa 

“Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang/atau berkaitan dengan sumber 

daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. 

Harapannya agar permasalahan yang timbul dapat di minimalisir dengan 

keikutsertaan perusahaan-perusahaan. 

Menurut Wijaya dan Sherly (2017) CSR dapat menarik simpati dan dukungan 

dari stakeholder sehingga kinerja perusahaan dapat meningkat dan para investor 

akan lebih memilih perusahaan yang melakukan kegiatan CSR. Disisi lain CSR 

dinilai mampu memberikan dampak lebih terhadap reputasi perusahaan. Menurut 

Tanjaya dan Santoso (2017) CSR bukan merupakan beban bagi perusahaan, 

melainkan CSR dapat memberikan dampak keuntungan yang lebih bagi 

perusahaan. 

Reputasi perusahaan juga dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan 

perusahaan. Reputasi perusahaan yang bagus akan memperbesar peluang investor 
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untuk memilih perusahaan dengan reputasi yang bagus. Menurut Angsong dan 

Agyemang (2016) dengan reputasi yang kuat dapat membantu perusahaan 

menyesuaikan diri dengan yang dibutuhkan pasar, menarik investasi, memotivasi 

karyawan dan berfungsi sebagai sarana untuk membedakan produk dan layanan 

perusahaan. Membangun reputasi perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai 

cara seperti track record kinerja perusahaan, keuntungan perusahaan sebagai 

investasi jangka panjang, aktivitas internal dan eksternal perusahaan, layanan 

perusahaan, komitmen dan kekonsitenan perusahaan, dan lain-lain.  

Seperti kasus yang terjadi pada PT Indocement yang berusaha mengalihkan 

isu pengerusakan lingkungan melalui program CSR. Pada kasus ini PT 

Indocement berniat untuk membangun pabrik semen di Kabupaten Pati,jawa 

tengah, namun pembangunan itu ditolak warga karena dapat merusak lingkungan, 

ekosistem, dan membunuh sumber mata air warga. Sebagai strategi untuk 

membangun reputasi yang baik dan  meyakinkan warga PT Indocement 

melakukan kegiatan CSR dengan membiayai pembangunan pariwista, 

memberikan pelatihan kerja, membangun tempat ibadah, membuat koperasi, dan 

membuat kelompok tani organik. Usaha yang dilakukan PT Indocement untuk 

membangun reputasi dan meyakinan warga tidak mendapatkan hasil yang baik 

dan warga tetap merespon negatif terhadap perusahaan. 

Sebagai bentuk apresiasi terhadap perusahaan yang telah menjalankan 

kegiatan CSR secara baik. Penghargaan CSR ini diberikan kepada perusahaan 

yang telah menjalankan dan melaporkan CSR secara benar dan baik. Sebuah 

pengahargaan yang di dapatkan perusahaan juga merupakan salah satu faktor agar 
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reputasi perusahaan dapat terbentuk secara baik dan pemberian penghargaan CSR 

ini juga dinilai tepat sebagai media perusahaan agar dapat memiliki reputasi yang 

baik di kalangan masyarakat maupun investor. Salah satu penghargaan dibidang 

CSR yang ada di Indonesia yaitu Indonesia Sustainability Reporting Award 

(ISRA).  

ISRA merupakan sebuah penghargaan yang di berikan kepada perusahaan 

yang telah menerbitkan sustainability report secara baik dan benar. ISRA sudah 

diadakan sejak tahun 2005 dan hingga saat ini terus diselenggarakan setiap 

tahunnya. Mendapatkan suatu penghargaan akan menambah citra perusahaan yang 

lebih baik di mata stakeholder dan shareholder. Pengahargaan CSR juga dinilai 

penting dimana aspek yang dinilai investor terhadap investasi yang bebas resiko 

lingkungan dan sosial.  

Kinerja keuangan merupakan sebuah pencapaian perusahaan pada suatu 

periode tertentu yang mencerminkan kondisi dari perusahaan itu. Pengukuran 

kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio 

keuangan ini meliputi rasio probabilitas, rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio 

solvabilitas, rasio pasar. Banyaknya rasio yang ada membuat peneliti hanya 

berfokus pada rasio probabilitas. Peneliti memilih rasio probabilitas dengan alasan 

karena indikator ini merupakan indikator yang paling banyak dilihat oleh investor. 

Hasil dari peneliti-peneliti terdahulu menunjukan tidak konsistennya hasil 

yang di tunjukan. Menurut Parengkuan (2017) CSR tidak mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja keuangan. Tanjaya dan Santoso (2016) menegaskan CSR tidak 
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berpengaruh secara signifikan pada ROA. Pendapat berbeda juga di keluarkan 

oleh beberapa peneliti. Menurut Wijaya dan Sherly (2017) CSR mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Menurut Suciwati et 

al. (2016) pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE. 

Menurut Rafianto(2015) CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan 

ROE, namun berpengaruh signifikan terhadap EPS  Hasil yang berbeda-beda ini 

membuat peneliti ingin memastikan apakah pengungkan CSR berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Dari latar belakang di atas peneliti ingin membuat penelitian yang berjudul “ 

Pengaruh Pengungkapan CSR dan Reputasi Perusahaan Terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan” dengan populasi dan sampel adalah perusahaan go public 

yang memenangkan penghargaan ISRA 2015-2017 dan perusahan sejenis yang 

tidak mengikuti ISRA. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah: 

Apakah pengungkapan CSR memberikan pengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaanyang di proksikan ke ROA, ROE, EPS? 

Apakah reputasi perusahaan dalam bidang CSR memberikan pengaruh 

terhadap kinerja keuangan perusahaan? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan: 

Mengetahui pengaruh corporate social responsibility dan reputasi perusahaan 

di bidang CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Bagi penulis manfaat dari penelitian ini adalah dapat mengerti tentang 

ilmu mengenai Corporate Sosial Responsibility dan reputasi perusahaan 

dan sebagai syarat kelulusan S1. 

2. Bagi Pelaku Usaha 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh 

penerapan Corporate Sosial Responsibilty (CSR) jika diterapkan secara 

baik dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan Corporate Sosial 

Responsibility (CSR). 

 

 


