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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Risiko perusahaan merupakan hal yang sangat krusial yang harus 

diperhatikan karena berkaitan dengan going concern perusahaan. Ada beberapa 

macam risiko perusahaan menurut Halim (2003), yaitu risiko bisnis, risiko 

likuiditas, risiko tingkat bunga, risiko pasar, risiko daya beli, dan risiko mata uang.  

Risiko perusahaan menjadi semakin krusial ketika perusahaan dihadapkan 

dengan kondisi globalisasi. Kytle dan Ruggie (2005) menyebutkan bahwa 

globalisasi menawarkan banyak kesempatan untuk perusahaan, tapi juga 

menimbulkan sumber ketidakpastian dan risiko. Model operasi saat ini yang 

berbasis network menyoroti semakin pentingnya perluasan perusahaan dengan 

membangun koneksi yang lebih besar antara dan diantara para pemangku 

kepentingan di seluruh dunia.  

Perusahaan dituntut untuk tidak hanya berfokus pada kepentingan 

shareholder, tetapi juga untuk kepentingan lingkungan dan stakeholder lainnya, 

seperti masyarakat, karyawan, regulator, politisi, LSM, dan bahkan media. Hal ini 

menyebabkan muncul dan semakin meningkatnya perhatian akan dampak “risiko 

sosial” bagi perusahaan (Kytle dan Ruggie, 2005). Respon manajemen terhadap 

kompetisi global meliputi kualitas peningkatan dan inisiatif untuk manajemen 
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risiko, reorganisasi struktur dan proses, dan akuntabilitas yang lebih baik (Ducu 

dan Mărăcine, 2003).  

Untuk mengatasi risiko sosial yang kompleks dan berkembang dan untuk 

memenuhi kondisi globalisasi, Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan 

suatu mekanisme yang sangat baik untuk mengatasi tantangan ini di perusahaan 

bisnis (Kytle dan Ruggie, 2005). Melalui kinerja CSR, perusahaan dapat 

meminimalkan risiko sosial sehingga dapat meminimalkan timbulnya kondisi 

yang dapat merugikan perusahaan seperti demo, pemogokan kerja, maupun 

tuntutan hukum yang dapat mengancam going concern perusahaan.  

Program CSR merupakan elemen penting dalam manajemen risiko untuk 

perusahaan global karena mereka menyediakan kerangka kerja dan prinsip-prinsip 

terkait dengan stakeholder (Kytle dan Ruggie, 2005). Penelitian Husted (2005) 

dengan memandang CSR sebagai suatu bentuk real option, menyimpulkan bahwa 

sebagai suatu real option, proyek CSR menyediakan jalan untuk mengurangi 

risiko kelemahan bisnis perusahaan dan dengan demikian menjadi elemen penting 

dalam manajemen risiko perusahaan.   

Kytle dan Ruggie (2005) mengatakan bahwa dengan secara efektif 

mengelola hubungan stakeholder yang berfokus pada isu, masalah, dan 

kesempatan yang jauh melampaui satu organisasi dan melibatkan seluruh sistem 

atau jaringan global, serta dengan mengintegrasikan sensor, pembelajaran, dan 

inovasi bisnis yang diperoleh dari program CSR, perusahaan dapat mengelola 

risiko mereka dengan lebih baik dan kemudian dampak ekonomi, sosial dan 

lingkungannya. 
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McGuire et al. (1988) menyebutkan tingkat kinerja sosial yang tinggi dapat 

menyebabkan risiko perusahaan relatif rendah akibat hubungan yang stabil dengan 

pemerintah dan komunitas keuangan. Perusahaan dengan tingkat tanggung jawab 

sosial yang tinggi memiliki baik risiko akuntansi dan risiko pasar yang rendah 

berdasarkan total risiko dan memiliki hutang yang lebih rendah.  

Tingkat tanggung jawab sosial perusahaan yang rendah dapat menciptakan 

dan meningkatkan potensial risiko yang signifikan (Porter dan Kramer, 2006; 

McGuire et al., 1988). Hal ini dikarenakan investor menganggap bahwa 

perusahaan dengan tanggung jawab sosial yang lebih sedikit menjadi investasi 

yang lebih beresiko karena mereka melihat kemampuan manajemen yang rendah. 

Berdasarkan pandangan stakeholder, setiap perusahaan memiliki hubungan 

eksplisit dan implisit dengan berbagai macam stakeholder inti dan sekunder. 

Klaim eksplisit dapat dijelaskan dalam bentuk klaim kontrak dan antara 

perusahaan dengan stakeholdernya. Klaim implisit tersamar dan terikat dan 

diperdagangkan secara independen dari produk dan jasa yang dibeli dan dijual 

perusahaan (Salama et al., 2008). Tanggung jawab sosial yang rendah dapat 

mendorong beberapa stakeholder untuk ragu terhadap kemampuan manajemen 

untuk memenuhi klaim implisit dan dapat meningkatkan jumlah klaim eksplisit 

dengan biaya yang lebih tinggi (McGuire et al., 1988).  

Berdasarkan perspektif manajemen risiko, Godfrey (2005) menyatakan 

bahwa (1) program CSR dapat menghasilkan modal moral yang positif antara 

masyarakat dan stakeholder, (2) modal moral yang dapat memberikan “sejenis 



4 

 

 

 

asuransi” perlindungan bagi perusahaan, dan (3) asuransi ini seperti perlindungan 

yang memberikan kontribusi bagi pemegang saham.  

Oleh karena itu, penelitian ini penting karena CSR merupakan faktor 

penting dalam kondisi globalisasi saat ini yang dapat mempengaruhi risiko 

perusahaan. Sehingga semakin baik kinerja CSR, semakin rendah risiko 

perusahaan, khususnya risiko bisnis, risiko keuangan, dan risiko pasar yang akan 

diteliti dalam penelitian ini.  

Sukarno (2008) dalam Iryanie (2009)  mengatakan bahwa kinerja CSR 

merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian 

serta pelaksanaan suatu tanggung jawab sosial yang diharapkan dari perusahaan. 

Tema sentral yang dibawa oleh konsep kinerja sosial adalah bagaimana 

perusahaan dapat mengukur tindakan serta hasil tindakan sosial yang dilakukan 

perusahaan, seperti halnya perusahaan dapat mengukur aktivitas operasional 

lainnya.  

Hal ini sejalan dengan pernyataan Solihin (2008) dalam Latifah et. al (2011) 

bahwa kinerja sosial merupakan suatu model penyempurnaan atas konsep CSR 

sebelumnya, yang dapat mengukur dampak pelaksanaan CSR sebagai suatu 

investasi sosial yang memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja keuangan 

perusahaan. Sejalan dengan pernyataan bahwa CSR sebagai suatu bentuk investasi 

sosial yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja keuangan 

perusahaan, Lako (2011:7) menyatakan bahwa CSR, meskipun dalam jangka 

pendek menguras kas dan menurunkan laba, dalam jangka panjang ternyata 

mendatangkan banyak manfaat ekonomi bagi perusahaan.  
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Manfaat ekonomi tersebut antara lain: (1) sebagai investasi sosial yang 

menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam jangka panjang; 

(2) memperkokoh profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan; (3) 

meningkatnya akuntabilitas dan apresiasi positif dari komunitas investor, kreditor, 

pemasok, dan konsumen; (4) meningkatnya komitmen, etos kerja, efisiensi, dan 

produktivitas karyawan; (5) meningkatnya citra dan reputasi perusahaan; (6) 

menurunnya kerentanan gejolak sosial dan resistensi dari komunitas sekitarnya 

karena diperhatikan serta dihargai perusahaan; dan (7) meningkatnya reputasi, 

goodwill, dan nilai perusahaan dalam jangka panjang. 

Penelitian yang dilakukan oleh McGuire et al. (1988) menunjukkan bahwa 

CSR berpengaruh negatif terhadap risiko yang diukur dengan rasio debt to asset, 

beta, dan standar deviasi dari total return namun secara positif berhubungan 

dengan operating leverage.  

Penelitian mengenai dampak CSR pada supply chain, biaya transaksi, emisi, 

dan risiko dengan sampel perusahaan manufaktur, retailer, dan konsumen yang 

dilakukan oleh Cruz dan Wakolbinger (2008) menyimpulkan bahwa CSR dapat 

secara potensial mengurangi ketidakefisiensian produksi, mengurangi biaya dan 

risiko dan pada saat yang sama meningkatkan penjualan sehingga perusahaan 

menjadi lebih profitable. 

Hasil penelitian Husted (2005) menyampaikan bahwa berdasarkan teori real 

option, CSR dapat dihubungkan secara negatif dengan risiko kelemahan bisnis 

yang ada. Risiko bisnis menurut Ducu dan Mărăcine (2003) adalah variabilitas 

hasil, sehingga mempengaruhi profitabilitas aset dan sebagai konsekuensi return 
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on the invested capital.  Risiko dalam bisnis dapat didekati baik dengan kegiatan 

internal perusahaan atau dalam hal lingkungan ekternal di mana ia berkembang.   

Risiko keuangan menurut Tandelilin (2001) adalah risiko yang berkaitan 

dengan keputusan perusahaan untuk menggunakan pinjaman dalam pembiayaan 

modalnya. Semakin besar proporsi utang yang digunakan, semakin besar risiko 

keuangan yang dihadapi perusahaan. Risiko keuangan terkait dengan neraca 

perusahaan dan biasanya dilihat dengan financial leverage. 

McGuire et al. (1988) mengatakan bahwa perusahaan dengan tingkat 

tanggung jawab sosial yang tinggi memiliki hutang yang rendah. Dengan 

meningkatnya profit, maka nilai ekuitas perusahaan pun akan meningkat, sehingga 

perusahaan dapat melakukan pembiayaan atas hutang yang dimiliki perusahaan. 

Oleh karena itu, kinerja CSR yang baik dapat mengurangi risiko keuangan 

perusahaan.  

Risiko pasar menurut Tandelilin (2001) adalah fluktuasi pasar secara 

keseluruhan yang mempengaruhi variabilitas return suatu investasi. Fluktuasi 

pasar biasanya ditunjukkan oleh berubahnya indeks pasar secara keseluruhan. 

Dampak peningkatan profit karena kinerja CSR yang baik dapat menarik investor 

untuk berinvestasi sehingga meningkatkan harga saham dan meminimalkan risiko 

pasar perusahaan. Disamping itu, investor lebih suka menanamkan modalnya pada 

perusahaan yang melakukan CSR karena dipercaya dalam jangka panjang dapat 

memberikan keuntungan.  

Lako (2011:75) mengatakan bahwa seiring kian seriusnya isu-isu sosial dan 

lingkungan, investor dan kreditor akan kian sensitif terhadap isu-isu CSR. Mereka 
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hanya mau menginvestasikan dananya dalam korporasi yang ramah CSR. 

Alasannya karena korporasi memiliki potensi risiko yang rendah dan punya 

prospek bisnis yang bagus. Oleh karena itu, kinerja CSR yang baik dapat 

mengurangi risiko pasar perusahaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja CSR terhadap 

risiko bisnis, risiko keuangan, dan risiko pasar. Perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya, risiko hanya dibedakan menjadi 

2, yaitu unsystematic risk dan systematic risk, sedangkan pada penelitian ini risiko 

perusahaan yang diuji adalah risiko bisnis, risiko keuangan dan risiko pasar. 

Sehingga penilaian risiko perusahaan pada penelitian ini lebih detail. Investor 

sendiri lebih sering melihat risiko bisnis, risiko keuangan dan risiko pasar.  

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja CSR dengan 

menggunakan 79 indikator pengungkapan kinerja sosial yang dimuat dalam 

pedoman Global Reporting Initiative/GRI (2006). Indikator tersebut meliputi 

indikator ekonomi (1 dimensi dan 3 aspek), indikator lingkungan (1 dimensi dan 9 

aspek), dan indikator sosial (4 dimensi dan 22 aspek).  

Variabel dependen dalam penelitian ini meliputi: (1) risiko bisnis yang 

menggunakan proksi standar deviasi ROE. Hal ini dikarenakan ROE merupakan 

indikator penting yang sering digunakan investor untuk melihat bagaimana 

prospek perusahaan di masa mendatang. Dengan mengetahui tingkat ROE, 

investor dapat melihat sejauh mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan serta 

dapat mengetahui sejauh mana investasi yang akan dilakukan investor di suatu 

perusahaan mampu memberikan return yang sesuai dengan tingkat yang 
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diharapkan investor (Indra, 2006); (2) Risiko Keuangan yang menggunakan 

proksi DER. Dengan penggunaan hutang yang semakin besar akan mengakibatkan 

semakin tingginya risiko untuk tidak mampu membayar hutang. Oleh karena itu, 

DER yang semakin besar akan mengakibatkan risiko keuangan perusahaan yang 

semakin tinggi (Indra, 2006); (3) Risiko pasar yang menggunakan proksi beta 

saham yang merupakan suatu ukuran tingkat risiko suatu sekuritas di dalam 

hubungannya dengan pasar sekuritas itu sendiri (Krisnawati, 2010). Beta adalah 

pengukur risiko sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap 

risiko pasar (Indra, 2006).  

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan meneliti tentang ANALISIS 

PENGARUH KINERJA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

TERHADAP RISIKO PERUSAHAAN. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa perumusan 

masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Bagaimana pengaruh kinerja CSR terhadap risiko bisnis perusahaan? 

b. Bagaimana pengaruh kinerja CSR terhadap risiko keuangan 

perusahaan? 

c. Bagaimana pengaruh kinerja CSR terhadap risiko pasar perusahaan? 

d. Bagaimana pengaruh kinerja CSR terhadap risiko bisnis, risiko 

keuangan, dan risiko pasar perusahaan secara keseluruhan? 
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1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk menganalisis pengaruh kinerja CSR terhadap risiko bisnis 

perusahaan. 

b. Untuk menganalisis pengaruh kinerja CSR terhadap risiko 

keuangan perusahaan. 

c. Untuk menganalisis pengaruh kinerja CSR terhadap risiko pasar 

perusahaan. 

d. Untuk menganalisis pengaruh kinerja CSR terhadap risiko bisnis, 

risiko keuangan, dan risiko pasar perusahaan. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

a. Bagi akademisi. Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris 

tentang pengaruh kinerja CSR terhadap risiko bisnis, risiko 

keuangan, dan risiko pasar perusahaan.  

b. Bagi masyarakat dan stakeholder. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan masukan seberapa besar peran dan kepedulian 

perusahaan terhadap masyarakat dan stakeholder. 

c. Bagi perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pertimbangan bagi perusahaan dalam pembuatan kebijaksanaan 

perusahaan terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan 
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perannya yang dipercaya dapat meningkatkan kinerja perusahaan 

dan mengurangi risiko-risiko yang dapat dialami perusahaan. 

d. Bagi Investor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran untuk mempertimbangkan aspek-aspek yang diperlukan 

dalam berinvestasi sehingga tidak hanya melihat ukuran moneter.  

 

1.4 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja CSR dapat mencegah dan meminimalkan risiko sosial yang 

mungkin di tanggung perusahaan, seperti demo, pemogokan kerja, dan 

sebagainya. Semakin rendah risiko sosial maka kerentanan dengan masyarakat 

akan semakin minim. Dengan demikian kelangsungan bisnis perusahaan dapat 

terus terjaga. Kinerja CSR juga dapat meningkatkan profit perusahaan. Oleh 

karena itu dikatakan kinerja CSR dapat mengurangi risiko bisnis perusahaan.  

Dengan semakin tingginya profit yang diperoleh perusahaan, maka nilai 

ekuitas perusahaan akan semakin tinggi dan risiko keuangan yang ditanggung 

perusahaan akan semakin kecil. 

H2(-) 

H4(-) 

H1(-) 

Risiko Bisnis 

Corporate Social 

Responsibility 

Performance 

(CSRP) 

Risiko Keuangan 

H3(-) 

Risiko Pasar 

Risiko Bisnis, Risiko Keuangan, 

dan Risiko Pasar 



11 

 

 

 

Perusahaan yang melakukan kinerja CSR yang baik akan lebih dapat 

menarik investor untuk berinvestasi. Hal ini dikarenakan investor percaya bahwa 

perusahaan dengan kinerja yang CSR yang bagus akan meningkatkan nilai 

perusahaan dan meningkatkan return atas investasi yang mereka investasikan. 

Semakin banyak investor yang menginvestasikan dananya, diiringi dengan 

semakin tinggi profit yang dihasilkan akibat penerapan CSR, maka dapat 

meningkatkan harga saham sehingga dapat menurunkan risiko pasar perusahaan. 

Oleh karena itu, dapat dikatakan kinerja CSR dapat menurunkan risiko bisnis, 

risiko keuangan, dan risiko pasar secara keseluruhan.   

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab, di mana tiap-tiap bab akan 

disusun secara sistematis sehingga menggambarkan hubungan antara satu bab 

dengan bab lainnya, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab ini menguraikan tentang dasar-dasar teori yang didapat dari 

literatur-literatur serta bahasan hasil penelitian-penelitian 

sebelumnya yang relevan sampai dengan  hipotesis yang 

dikembangkan dalam penelitian ini. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai penentuan populasi dan sampel,  jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian 

dan definisi operasional, serta metode analisis yang akan 

digunakan. 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini membahas secara deskriptif variabel-variabel yang 

berkaitan dengan masalah penelitian, hasil analisis dan data yang 

digunakan, serta pembahasan mengenai masalah yang diteliti. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini menyajikan kesimpulan akhir yang diperoleh dari hasil 

analisis pada bab sebelumnya dan saran-saran yang diberikan 

kepada berbagai pihak yang berkepentingan atas hasil penelitian. 
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