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 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan merupakan suatu lembaga yang diorganisasikan dan 

dijalankan untuk menyediakan barang ataupun jasa untuk masyarakat dengan 

tujuan atau motif suatu keuntungan. Perusahaan merupakan suatu wadah yang 

didirikan, diterima dalam masyarakat namun juga memiliki risiko ditolak oleh 

masyarakat. Dalam menjalankan usahanya perusahaan berhubungan langsung 

dan dekat dengan lingkungan maupun masyarakatnya, sehingga perusahaan 

harus pandai dalam manejemen masyarakat dan lingkungannya agar dapat 

berjalan dengan seimbang. Oleh karena itu, dalam aktivitas bisnisnya, 

perusahaan harus memberikan perhatiaan terhadap lingkungan, sosial, dan 

ekonomi. 

Perusahaan berdiri tidak lepas dari tujuan finansial, yang merupakan 

tujuan utama yang hendak dicapai oleh sebuah perusahaan. Oleh karena itu, 

banyak perusahaan yang masih berpikir konvensional bagaimana m encari 

laba yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan sosial dan lingkungan. Hal 

tersebut tidak sesuai lagi melihat kondisi saat ini yang menuntut perusahaan 

untuk memperhatikaan sosial dan lingkungan. Tujuan perusahaan harus 

memperhatikan kepentingan pihak lain dan persoalan lingkungan hidup. 

Perusahaan berperan dalam penciptaan kesejahteraan umum menjadi sangat 
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penting. Oleh karena itu, perusahaan harus menyeimbangkan antara 

kepentingan pemegang saham dan kepentingan masyarakat umum. 

Pada dekade terakhir, berbuat baik dan atau terlihat baik sangat 

menjadi penting bagi perusahaan. Hal ini berkembang dan menjadikan yang 

dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Sosial 

Responsibility (selanjutnya ditulis CSR) merupakan suatu hal penting untuk 

dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka mewujudkan keseimbangan 

antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan masyarakat umum. 

Triple Bottom Line, menunjukkan tiga (3 pilar) CSR, yang dikenal dengan 3P, 

yaitu profit, people, planet, yang berarti tujuan perusahaan tidak hanya 

mencari laba (profit), tetapi juga menyejahterakan orang (people) dan 

menjamin keberlanjutan hidup planet ini.  

Pada awalnya, konsep CSR dilatarbelakangi oleh motivasi perusahaan 

yang sifatnya philantrophy. Pelaksanaan CSR yang paling umum yaitu 

melalui pemberian bantuan (donasi/charity) kepada masyarakat miskin 

disekitar perusahaan melakukan aktivitas bisnis. Dalam konteks ini, CSR 

merupakan bentuk kegiatan perusahaan untuk berbuat baik dan atau terlihat 

baik. Menurut del Mar Garcia de Los Salmones et al. (2005)“CSR is the 

moral aobligations that maximize the positive impact of the firm on its social 

environtment and minimize the negative impact” (CSR adalah kewajiban 

moral yang memaksimalkan dampak positif perusahaan terhadap lingkungan 

sosialnya dan meminimalkan dampak negatifnya).  
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CSR telah tercantum dalam Undang-Undang No.40 tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas pasal 74 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan (Lako, 2014). Dalam hal ini, muncul berbagai tuntutan dari 

berbagai kalangan agar perusahaan menyisihkan dana sekian persen dari 

penjualan, biaya, dan laba perusahaan untuk CSR. Masing- masing kalangan 

menuntut untuk prioritas program CSR dan penggunaan dananya adalah untuk 

kepentingan bersama. Secara teoritis dan dari perspektif etika bisnis, CSR 

sesungguhnya merupakan kewajiban hakiki yang harus melekat pada setiap 

perusahaan, dan secara ekonomi –bisnis, CSR merupakan kebutuhan hakiki 

perusahaan (Lako, 2014). Tujuannya adalah agar keberlanjutan bisnis 

korporasi tetap terjaga. Artinya, CSR tidak hanya semata aktivitas charity 

yang bersifat sukarela, tetapi juga sebagai kewajiban asasi korporasi. 

Konsep CSR yang awalnya berupa bentuk donasi, saat ini semakin 

berkembang pada bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat atau yang lebih 

dikenal dengan istilah community development. Dengan mengacu pada nilai 

keadilan dan kesetaraan atas kesempatan, pemberdayaan masyarakat ini 

dilaksanakan oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki kesadaran sebagai 

bagian dari masyarakat, dan sekaligus sebagai pelaku bisnis, konsep CSR 

mulai didesain menjadi bagian dari strategi bisnis pada perusahaan (Lako, 

2014). 

Perdebatan seputar CSR berfokus terutama pada analisis perusahaan 

yang mempertanyakan bagaimana peran individu dalam mempromosikan 

tindakan etis dan sosial. Namun, berkaitan dengan CSR, peran yang 
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dimainkan oleh manajer-manajer tertinggi adalah sangat penting (Quazi, 2003; 

Swanson, 2008) dikutip oleh Jose´-Luis Godos-Dı´ez et al., (2010). Tanggung 

jawab sosial selalu dibarengi dengan tanggung jawab sosial manajer yang 

kadang kala bersedia mengorbankan tujuan perusahaan, kepentingan dan 

kebutuhan perusahaan untuk mendukung tindakan tanggung jawab sosial. 

Manajer menunjukkan simpatiknya terhadap etika dan tanggung jawab sosial 

dan mengintegrasikannya melalui strategi manajemen Jose´-Luis Godos-Dı´ez 

et al., (2010).  

Howard Grenville (2007) dalam Jose´-Luis Godos-Dı´ez et al., (2010)  

menemukan bahwa keputusan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas CSR 

tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, regulasi dan sosial, 

namun terdapat lima faktor yang mempengaruhi perusahaan yaitu komitmen 

personal, budaya organisasi, identitas organisasi, pengawasan internal, dan 

insentif manajerial. 

Dalam pelaksanaan praktik CSR komitmen manajerial (Coglianese & 

Nash, 2001) dan gaya kepemimpinan manajemen (Gunningham dkk, 2003) 

sangat dipengaruhi oleh sikap pribadi, komitmen personal, dan orientasi 

individu perusahaan yang akhirnya membentuk budaya perusahaan serta 

kepemimpinan dalam perusahaan. Kepedulian individu dalam mengatur serta 

memecahkan masalah lingkungan perusahaan merupakan komitmen personal 

yang berpengaruh pada keberhasilan individu tersebut, perusahaan dan 

kesejahteraan karyawan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Singhakapdi 

dkk, (2015) dalam Jose´-Luis Godos-Dı´ez et al., (2010) menemukan bahwa 
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individu dalam perusahaan seperti manajer dan karyawan memiliki persepsi 

bahwa perusahaan harus bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat 

dan lingkungan. Selain komitmen personal dalam perusahaan, terdapat pula 

profil manajer yang berpengaruh pada praktik CSR misalnya model agency 

dan model stewardship. 

Penelitian ini, menganalisis bagaimana profil manajer berkaitan 

dengan perkembangan praktik-praktik CSR, serta efek mediasi perceived role 

of ethics and sosial responsibility. Profil manajer membedakan antara model 

agency dan model steward menurut beberapa karakteristik psikologis dan 

situasional. Model agen cenderung untuk berperilaku opportunistically dan 

perhatian utama pada peningkatan kesejahteraan mereka sendiri serta 

maksimalkan nilai bagi pemegang saham. Sedangkan model steward, 

cenderung untuk berperilaku secara kolektif dengan kepentingan organisasi 

dan semua pemangku kepentingan. 

Penelitian sebelumnya, mengidentifikasi profil manajer menurut faktor 

psikologis dan faktor situasional Jose´-Luis Godos-Dı´ez et al., (2010) dan 

menganalisis bagaimana hal itu mempengaruhi perceived role of ethics and 

sosial responsibility dan dipraktekkan oleh manajer memberikan motivasi 

mengapa isu tersebut penting karena sebagai berikut ini. Penelitian ini 

memverifikasi teori yang sudah ada terhadap fenomena yang sudah dijelaskan 

pada penelitian Jose´-Luis Godos-Dı´ez et al., (2010). Akibatnya, penelitian 

ini lebih lanjut meneliti tentang CSR dalam organisasi dengan melihat 

pengaruh penting manajer pada praktek CSR.  
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Penelitian sebelumnya memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi. 

Sebagai contoh, Vitell dan Ramos Hidalgo (2006) menggunakan perbedaan 

antara Spanyol dan Amerika Serikat yang ditemukan oleh Geert Hofstede 

(1983) yang mengusulkan bahwa manajer di Spanyol memiliki persepsi lebih 

rendah mengenai perceived role of ethics and sosial responsibility  

dibandingkan di Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap negara 

memiliki persepsi yang berbeda terkait paktik CSRnya. Penelitian ini mengacu 

pada penelitian yang dilakukan oleh Jose´-Luis Godos-Dı´ez et al., (2010). 

Penelitian ini menggunakan metode pengukuran CSR yang mengacu pada 

penelitian Prado-Lorenzo et al., (2008) yang dikutip oleh Jose´-Luis Godos-

Dı´ez et al., (2010) yang terispirasi oleh isi dari pedoman pelaporan Global 

Report International (GRI). 

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang ada di 

Indonesia khususnya Kota Semarang untuk mengungkap external validitas 

yaitu profil manajer berpengaruh terhadap praktik CSR melalui perceived role 

of ethics and sosial responsibility konsisten apabila diteliti dinegara berbeda 

dengan praktik CSR yang berbeda. Sehingga, peneliti tertarik melakukan 

replikasi mengenai pengaruh profil manajer terhadap praktik CSR yang 

dimediasi perceived role of ethics and sosial responsibility pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BPS Kota Semarang tahun 2014. Penelitian 

penting dilakukan untuk mengetahui apakah hasil penelitian sebelumnya 

konsisten apabila diteliti di negara berbeda dengan praktik CSR yang berbeda. 
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Maka berdasar uraian diatas judul dari penelitian ini adalah Pengaruh 

Profil Manajer terhadap Praktek CSR dengan Perceived Role of Ethics 

And Sosial Responsibility sebagai Variabel Intervening di Perusahaan 

Manufaktur Kota Semarang. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apakah perceived role of ethics and sosial responsibility 

memediasi pengaruh profil manajer terhadap praktek CSR ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh Profil Manajer terhadap Praktik CSR dengan perceived role of 

ethics and sosial responsibility sebagai variable intervening di perusahaan 

manufaktur Kota Semarang. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah 

generalisasi penelitian dan memberikan kontribusi praktek pada berbagai 

pihak, antara lain : 

1. Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan ide-

ide serta literature CSR terkait pengaruh profil manajer pada 

praktik CSR dalam perusahaan. 
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2. Akademis  

Diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bacaan 

sehingga meningkatkan pengetahuan bagi mahasiswa yang 

hendak melakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh Profil 

manajer terhadap Praktik CSR dengan perceived role of ethics 

and sosial responsibility sebagai variable intervening. 

3. Peneliti selanjutnya, memberikan referensi bagi penelitian 

selanjutnya. 
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1.4 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Gambar Kerangka Pikir Penelitian 

Profil manajer 

dengan model 

stewardship. 

Profil manajer dengan 

model agency. Singhapakdi dkk, (2005) dalam 

Jose´-Luis Godos-Dı´ez et 

al., (2010). menemukan 

bahwa profil manajer sangat 

berpengaruh terhadap praktik 

CSR. 

Penelitian ini mengidentifikasi 

dan menganalisis peran profil 

manajer mempengaruhi 

PRESOR dan dipraktikkan 

oleh manajer 

Cenderung opportunistic, dan 

mementingkan kepentingan 

sendiri daripada kepentingan 

perusahaan  

Cenderung mementingkan 

kepentingan perusahaan dan 

semua pemangku kepentingan 

daripada kepetingan pribadi. 

Profil manajer 

berkaitan dengan 

praktik CSR yang 

dimediasi oleh 

PRESOR. 

Diidentifikasi melalui faktor 

psikologis dirinya sendiri dan 

faktor situasional perusahaan 

yang dipimpinnya. (dikutip 

Jose´-Luis Godos-Dı´ez et al., 

(2010) dari Davids et.al., 1999). 

Profil Manajer 

Perceived Role of Ethics and Sosial 

Responibility. 

Praktik CSR 

Penelitian ini memverifikasi teori 

yang sudah ada terhadap 

fenomena yang dijelaskan pada 

penelitian Jose´-Luis Godos-

Dı´ez et al., (2010). 

Sehingga peneliti tertarik untuk mereplikasi mengenai profil manajer terhadap praktik CSR dimediasi oleh 

PRESOR. 

Menggunakan perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia 

khususnya Kota Semarang untuk mengungkap external validitas 

yaitu profil manajer berpengaruh terhadap praktik CSR melalui 

PRESOR konsisten apabila diteliti dinegara berbeda dengan 

praktik CSR yang berbeda. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Peneliti memberikan gambaran mengenai pembahasan yang lebih jelas 

dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika 

pembahasan sebagai berikut : 

Bab I  : Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir, serta sistematika penulisan 

dalam penelitian ini. 

Bab II  : Landasan Teori 

Bab ini berisi tentang landasan teori dan pengembangan hipotesis yang 

akan menguraikan berbagai teori, konsep dan penelitian sebelumnya yang 

relevan sampai dengan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini, 

kerangka pikir serta defenisi dan pengukuran variabel. 

Bab III  : Metode Penelitian 

Metode penelitian terdiri atas objek dan lokasi penelitian, populasi dan 

sampel, metode pengumpulan data, serta teknik analisis/uji hipotesis. 

Bab IV  : Hasil Analisis  

Bab ini berisi tentang gambaran umum responden, distribusi jawaban 

responden dan analsis-analisis hasil penelitian untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 
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Bab V  : Kesimpulan Dan Saran 

Bab ini berisi tentang hasil evaluasi yang telah dirangkum menjadi suatu 

kesimpulan dari pembahasan dari bab sebelumnya, serta keterbatasan dan 

saran yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 


