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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu komponen penting 

dalam laporan keuangan sebuah perusahaan. Saat ini Corporate Social 

Responsibility (CSR) sangat dipandang dalam setiap penyajian laporan 

keuangan suatu perusahaan. Hal ini merupakan salah satu daya tarik sebuah 

perusahaan dalam menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaannya. 

Konsep CSR itu sendiri pertama kali dikemukakan oleh Howard R.Bowen 

pada tahun 1953 yang menyatakan bahwa, “it refers to the obligations of 

businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those 

lines of action which are desireable in terms of the objectives and values of our 

society” Secara sederhana, Jhonatan Sofian menyebutkan CSR sebagai suatu 

konsep yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan 

kepentingan para stakeholder dalam kegiatan operasinya mencari keuntungan. 

Stakeholder yang dimaksud di antaranya adalah para karyawan (buruh), 

kostumer, masyarakat, komunitas lokal, pemerintah dan lembaga swadaya 

masyarakat (LSM) (Akim, 2017).
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Corporate Social Responsibility adalah konsep akuntansi yang adalah 

mengungkapkan kegiatan atau aktivitas sosial secara transparan yang dilakukan 

oleh suatu perusahaan. Hal yang diungkapkan dalamnya bukan hanya informasi 

mengenai keuangan perusahaan, namun juga mengenai dampak sosial dan 

lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan 

tersebut. (Rakhiemah & Agustia, 2009). 

Aktivitas sosial dan lingkungan (CSR) hingga saat ini masih bersifat bebas 

dan sukarela. Beberapa perusahaan yang tidak melaksanaan program-program 

CSR karena mempercaya bahwa hal tersebut hanya  sebagai pengeluaran biaya  

(cost  center) yang mengakibatkan beban bagi perusahaan. Tetapi untuk saat 

ini, pemikiran tersebut adalah salah, meskipun CSR tidak memberikan hasil 

secara keuangan dalam jangka pendek, namun CSR sebenarnya akan 

memberikan hasil baik dalam jangka panjang di masa mendatang. Dari segi 

dunia usaha sebenarnya kegiatan ini mendorong perekonomian yang sehat 

dengan mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan  hidup (Winarno, 

2007). 

Perusahaan dianggap peduli serta melaksanakan tanggung jawabnya apabila 

perusahaan tersebut mencantumkan komponen Corporate Social Responsibility 

(CSR) ke dalam penyajian laporan keuangannya. Semakin besar biaya yang 

dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan CSR, maka perusahaan tersebut dinilai 

memiliki kinerja yang bagus. 
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Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban perusahaan 

yang harus dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di 

dalam UUPT pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Melalui 

undang-undang ini, industri atau korporasi-korporasi wajib untuk 

melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan. 

Pembangunan suatu negara tidak merupakan tanggung jawab pemerintah dan 

industri saja, namun juga setiap masyarakat di dalamnya berperan untuk 

mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat 

(Akim, 2017). 

Pasal 74 UUPT dan PP N0. 40/2012 mewajibkan korporasi melaksanakan 

CSR. Adapun isi dari peraturan tersebut adalah sebagai berikut :  

UUPT adalah undang-undang spesialis (lex spesialis) menyasar kepada 

perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Hasil penelaahan lebih lanjut 

menemukan bahwa menurut yang ditulis di Pasal 74 UUPT, perusahaan yang 

disasar adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dan yang 

berkaitan dengan lingkungan. Pasal 74 UUPT berbunyi sebagai berikut : 

(1)perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan /atau berkaitan 

sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan; 

(2)tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) 

merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai 

biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan 

kepatutan dan kewajaran; (3)perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan; (4)ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung 

jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah (Lako, 2015). 

Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal 74 tersebut 

diatas sudah diterbitkan yaitu PP Nomor 47 Tahun 20012 tentang Tanggung 

Jawab Sosial Lingkungan Perseroan (Lako, 2015). 

Meskipun CSR merupakan suatu kegiatan wajib dan dinilai dapat 

memberikan keuntungan (manfaat) bagi perusahaan, namun masih ada 

perusahaan yang belum mengungkapkan informasi kinerja CSR dalam laporan 

keuangan yang disajikan. Bukan hanya investor saja yang akan membaca 

sekaligus mencermati, namun masyarakat luas pun dapat menilai apakah 

perusahaan tersebut termasuk salah satu perusahaan yang menujukkan 

tanggung jawabnya.  

Secara teori CSR adalah inti dari etika bisnis yang artinya bahwa perusahaan 

bukan hanya bertanggungjawab secara ekonomi dan legal terhadap pemegang 

saham (shareholders), namun juga terhadap pihak lain yang juga 

berkepentingan (stakeholders). Semua itu tidak lepas dari kenyataan bahwa 

suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, dan bertahan serta memperoleh 

keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Jadi CSR lebih menunjukkan 

kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas 

(stakeholders) daripada hanya sekadar kepentingan perusahaan itu sendiri. CSR 

itu sendiri merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan 

dengan pelanggan (customers), karyawan (employers), komunitas masyarakat, 
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investor, pemerintah, dan pemasok (suppliers) serta kompetitornya sendiri 

(Azheri, 2011).  

Hakikat CSR bukanlah bersifat wajib bagi perusahaan, tapi sukarela! 

Pelaksanaannya juga tidak boleh dipaksakan oleh pemerintah dan pihak-pihak 

masyarakat sipil. Pelaksanaan CSR harus didasarkan pada kesediaan, komitmen 

dan kemampuan sumber daya ekonomi serta strategi bisnis dari masing-masing 

perusahaan. Apabila suatu perusahaan masih menilai bahwa CSR merupakan 

beban yang akan menguras kas dan likuiditasnya, sementara kemampuan 

finansial perusahaan belum memadai maka CSR tak boleh dipaksakan karena 

akan mengganggu dan membahayakan kelangsungan operasi perusahaan. 

Namun, apabila suatu perusahaan menilai CSR merupakan suatu kebutuhan dan 

menjadi strategi bisnis untuk memperkuat pondasi bisnis, menghadapi 

persaingan pasar, mengurangi tekanan stakeholders, meminimalkan risiko 

sosial dan pasar, serta memperkuat pilar dasar bisnis maka biarkanlah 

perusahaan yang mengatur tata kelola CSR-nya sendiri (Lako, 2015).  

Menurut Lako (2015), seperti telah dilaporkan dalam sejumlah literatur 

CSR, jumlah korporasi global yang berkomitmen melaksanakan CSR dan 

melaporkan kinerjanya dalam pelaporan CSR atau pelaporan perusahaan terus 

meningkat pesat sejak Elkington (1997) mengungkapkan gagasan “triple 

bottom-line of business”. Gagasan yang menekankan perlunya suatu korporasi 

mengintegrasikan dan menyelaraskan tiga pilar dasar dari suatu bisnis, yaitu 

antara kepentingan memaksimalkan laba (profit) dengan tujuan meningkatkan 

kesejahteraan sosial (people) dan memelihara kelestarian lingkungan (planet) 
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tersebut diakui telah menginspirasi dan mendorong banyak korporasi global 

mulai peduli dan berkomitmen melaksanakan CSR secara berkesinambungan. 

CSR dinilai merupakan solusi dan pendekatan yang tepat bagi korporasi untuk 

mengintegrasikan dan menyelaraskan pencapaian tujuan dari ketiga pilar dasar 

tersebut demi sustainabilitas bisnis dan laba korporasi (Benn dan Bolton, 2011). 

Banyak perusahaan mulai mengembangkan program-program CSR yang 

bersifat strategis, kemudian melaksanakannya secara berkesinambungan. 

Mereka bahkan melaksanakannya secara sungguh-sungguh dengan tujuan 

untuk memperkuat pilar dasar bisnis dalam relasinya dengan masyarakat 

sekitar, dan juga dengan para pemangku kepentingan khususnya pemasok, 

konsumen dan pemasar, pemerintah dan lingkungan. Sejumlah perusahaan 

memperlakukan CSR sebagai investasi strategis untuk memperkuat struktur dan 

pertumbuhan bisnis serta laba dalam jangka panjang. Namun, ada banyak juga 

perusahaan yang secara sukarela mengembangkan program-program CSR yang 

bersifat amal (charity) atau filantropi (philantrophy) yang tidak dimaksudkan 

untuk memperkuat pondasi bisnis mereka. Namun, mereka mengemas dan 

mengungkapkan informasi kinerja CSR kepada masyarakat luas sehingga 

meningkatkan citra dan nama baik perusahaan. Sementara itu, saya mencermati 

ada juga sejumlah perusahaan yang terlihat melaksanaan CSR hanya sekedar 

patuh pada regulasi atau himbauan pemerintah, untuk pencitraan atau agar 

dianggap sebagai warga negara korporasi yang baik (corporate citizenship) oleh 

masyarakat luas.(Lako, 2015). 
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Di Indonesia, saya mencermati mulai ada banyak korporasi yang mengikuti 

jejak praktik CSR dari korporasi global. Mereka menjadikan CSR sebagai 

bagian integral dari sistem dan struktur manajemen serta praktik operasi bisnis, 

dan melaporkan atau mengungkapkan informasi aktivitas dan kinerja CSR 

dalam pelaporan keuangan, laporan tahunan dan atau laporan berkelanjutan. 

Mereka memberikan testimoni bahwa setelah melaksanakan CSR dan 

mengungkapkan informasi CSR dalam sejumlah media laporan, mereka 

merasakan beragam manfaat non ekonomi dan ekonomi yang belum 

diperkirakan sebelumnya. Mereka merasakan keberlanjutan dan pertumbuhan 

bisnis dan laba serta kemakmuran perusahaan kian meningkat pasca memiliki 

komitmen dan kepedulian yang besar terhadap CSR (Lako, 2015). 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan Lako (2015), paling sedikit ada 

tiga faktor pemicu utama yang mendorong banyak perusahaan di Indonesia 

mulai peduli dan berkomitmen melaksanakan CSR atau green business dalam 

beberapa tahun terakhir. Pertama, karena adanya tekanan dari para 77 pelaku 

pasar yang kian menguat dan meluas (market forces) agar dunia bisnis peduli 

dan berkomitmen melaksanakan CSR atau green business. Sebagai akibat dari 

kian seriusnya krisis lingkungan di dunia, khususnya perubahan iklim dan 

pemanasan global, para pelaku pasar global mulai menyadari bahwa kolaborasi 

global dan peran aktif korporasi global dalam kolaborasi tersebut dengan 

merumuskan agenda aksi lingkungan dan melakukan aksi-aksi nyata bersama 

dalam upaya mengatasi krisis lingkungan dan pengurangan kemiskinan menjadi 

sangat penting dan mendesak. Para pelaku pasar global mulai menyadari bahwa 



7 

 

eskalasi krisis lingkungan pasti akan berdampak negatif terhadap kinerja dan 

keberlanjutan suatu korporasi. Karena itu, para pelaku pasar global lalu 

merumuskan sejumlah ketentuan dan agenda aksi (regulasi) yang menekan atau 

“memaksa” perusahaan-perusahaan yang bermain di pasar global agar ramah 

lingkungan dan melaksanakan CSR dalam operasi bisnisnya. Tekanan dari para 

pelaku pasar tersebut memaksa perusahaan-perusahaan mau tak mau harus 

merespon dan melaksanakan CSR secara bertanggungjawab. Tujuannya, agar 

perusahaan bisa dianggap dan diakui sebagai perusahaan yang baik karena 

responsif terhadap permintaan pasar dan patuh terhadap regulasi. Juga, agar 

citra perusahaan meningkat dan bisa diterima dalam percaturan bisnis global. 

Selain itu, juga dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindari resiko bisnis, 

resiko pasar, resiko finansial, risiko sosial dan resiko politik yang bisa 

merugikan perusahaan secara serius apabila perusahaan “dihukum” para pelaku 

pasar, pemerintah dan masyarakat karena kurang peduli pada CSR. Kedua, 

karena didorong oleh motif kepentingan ekonomi perusahaan dalam jangka 

panjang. Saya mencermati, banyak perusahaan di tanah air mulai menyadari 

bahwa dibalik pengorbanan sumber daya ekonomi yang cukup besar untuk 

melaksanakan CSR, perusahaan ternyata juga akan mendapatkan beragam 

manfaat berlipat ganda (multiplier benefits) apabila melaksanakan CSR dengan 

sepenuh hati. Manfaat berlipat ganda tersebut, misalnya meningkatnya reputasi 

dan nama baik perusahaan, meningkatnya loyalitas karyawan, investor, kreditor 

dan pelanggan, menurunnya resistensi masyarakat dan lainnya. Sejumlah 
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manfaat tersebut pada akhirnya akan mendatangkan sejumlah manfaat ekonomi 

(economic benefits) bagi perusahaan. 

Menurut Wirakusuma dan Yuniasih (2009) dalam Hadianto (2013) 

Corporate  Social  Responsibility diduga  ikut  berpengaruh,  karena  menurut 

stakeholder teori  berpandangan  bahwa  perusahaan  harus  melakukan  

pengungkapan sosial  sebagai  bentuk  salah  satu  tanggung  jawab  kepada  

para stakeholder. Hal  ini menunjukkan bahwa selain melihat kinerja keuangan, 

pasar juga memberikan respons yang  positif terhadap  pengungkapan  CSR  

yang  dilakukan  perusahaan. 

Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. 

Apabila penelitian-penelitian sebelumnya hanya meneliti pengaruh 

karakteristik perusahaan terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure 

(CSRD), penelitian ini menggunakan pertumbuhan nilai dalam komponen 

laporan keuangan sebagai variabel independennya.  

Sari (2012) meneliti mengenai pengaruh antara karakteristik perusahaan 

dengan Corporate Social Responsibility Disclosure di perusahaan manufaktur , 

Kamil & Antonius (2012) meneliti mengenai pengaruh antara karakteristik 

perusahaan dengan luas pengungkapan kegiatan CSR , Wardani (2013) meneliti 

mengenai pengaruh antara karakteristik perusahaan dengan pengungkapan 

CSR.  

Nilai pertumbuhan dalam komponen laporan keuangan merupakan hal yang 

penting bagi perusahaan. Pertumbuhan nilai pada komponen laporan keuangan 

akan mempengaruhi nilai perusahaan yang nantinya akan mengarah pada 
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keefektifan dan efisiensi kinerja CSR. Pertumbuhan nilai pada komponen 

laporan keuangan ini akan diteliti satu persatu secara terpisah, sehingga akan 

terlihat pengaruhnya terhadap kinerja CSR. Apabila pertumbuhan nilai pada 

komponen laporan keuangan ini baik, maka hal ini juga berpengaruh kepada 

nilai saham sebuah perusahaan. Kemudian peneliti menetapkan kinerja CSR 

sebagai variabel dependen atas penelitian ini.  

Perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah apabila penelitian 

sebelumnya hanya menjadikan CSR sebagai variabel independen dan hanya 

terfokus saja pada indeks pengungkapan CSR (CSRD) secara luas, maka disini 

peneliti akan menjadikan pertumbuhan biaya CSR  sebagai variabel dependen, 

dimana pada penelitian-penelitian sebelumnya jarang ditemukan penelitian 

mengenai pertumbuhan biaya CSR.  

Kemudian untuk variabel independen, peneliti memasukkan komponen-

komponen laporan keuangan berupa pertumbuhan aset, liabilitas, ekuitas, 

pendapatan, biaya dan laba. Komponen-komponen tersebut dimasukkan 

menjadi satu bagian karena komponen tersebut merupakan komponen penting 

dalam laporan keuangan dan relevansi informasi dalam laporan keuangan dari 

perusahaan yang memiliki CSR dapat dikatakan jauh lebih besar dibandingkan 

perusahaan tanpa CSR. Analisis laporan keuangan dapat membantu pelaku 

bisnis baik pemerintah dan para pemakai laporan keuangan lainnya dalam 

menilai kondisi keuangan perusahaan, sehingga secara keseluruhan akan dapat 

dilihat seberapa efisien pengaruh pertumbuhan dalam komponen laporan 

keuangan suatu perusahaan atas pertumbuhan biaya CSR. 
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Selanjutnya peneliti menggunakan kejutan (pertumbuhan) untuk melihat 

perubahan tidak terduga dalam masing-masing komponen yang sedang diuji. 

Dengan demikian, penelitian ini diberi judul “Analisis Pengaruh 

Pertumbuhan dari Elemen Aset, Liabilitas, Ekuitas, Pendapatan, Beban 

dan Laba Terhadap Pertumbuhan Biaya CSR”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah pertumbuhan aset berpengaruh positif terhadap pertumbuhan biaya 

CSR? 

2. Apakah pertumbuhan liabilitas berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan 

biaya CSR? 

3. Apakah pertumbuhan ekuitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

biaya CSR? 

4. Apakah pertumbuhan pendapatan berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan biaya CSR?  

5. Apakah pertumbuhan biaya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

biaya CSR? 

6. Apakah pertumbuhan laba berpengaruh positif terhadap pertumbuhan biaya 

CSR? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan aset terhadap pertumbuhan biaya 

CSR. 

2. Menganalisis pengaruh pertumbuhan liabilitas terhadap pertumbuhan biaya 

CSR. 

3. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekuitas terhadap pertumbuhan biaya 

CSR. 

4. Menganalisis pengaruh pertumbuhan pendapatan terhadap pertumbuhan 

biaya CSR. 

5. Menganalisis pengaruh pertumbuhan biaya terhadap pertumbuhan biaya 

CSR. 

6. Menganalisis pengaruh pertumbuhan laba terhadap pertumbuhan biaya 

CSR. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi akademisi. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa 

pertumbuhan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan biaya Corporate Social 

Responsibility (CSR).  

2. Bagi praktisi. Penelitian  ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian 

selanjutnya sekaligus referensi bahwa kinerja CSR dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang harus diperhatikan. 



12 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

Berdasarkan gambar 1.1 mengenai kerangka pikir diatas, dapat diketahui 

bahwa peneliti akan menganalisis pengaruh dari pertumbuhan elemen laporan 

keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan kinerja 

keuangan terhadap pertumbuhan biaya CSR. Laporan posisi keuangan terdiri 

atas aset, liabilitas, dan ekuitas, sedangkan laporan kinerja keuangan terdiri dari 

pendapatan, biaya, dan laba. 

 

 

H6 (+) 

H5 (+) 

H4 (+) 

H3 (+) 

H2 (-) 

H1 (+) 

Pertumbuhan Aset 

berpengaruh positif 

Pertumbuhan 

Pendapatan berpengaruh 

positif 

Pertumbuhan Biaya 

berpengaruh positif 

 

Pertumbuhan Biaya 

CSR 

Pertumbuhan Liabilitas 

berpengaruh negatif 

Pertumbuhan Ekuitas 

berpengaruh positif 

Pertumbuhan Laba 

berpengaruh positif 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab pertama ini, penulis menjelaskan latar belakang, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI  

Pada bab kedua ini, penulis membahas landasan teori dan pengembangan 

hipotesis yang akan menjabarkan landasan teori yang berkaitan dengan pokok 

bahasan biaya CSR dan komponen laporan keuangan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ketiga ini, penulis membahas metode penelitian mengenai sumber 

dan jenis data yang akan digunakan, gambaran umum objek penelitian, definisi 

operasional dan pengukuran variabel yang diperlukan dalam penelitian serta 

metode menganalisis data. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Pada bab keempat ini, penulis akan membahas hasil dan analisis data 

dengan menguraikan beberapa perhitungan yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan pada penelitian ini. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab kelima ini, penulis akan memberikan kesimpulan atas hasil 

penelitiannya serta memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. 

  


