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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Saat ini perkembangan dunia bisnis telah sampai pada tahapan global yang 

sangat terbuka dengan dinamika perubahan yang demikian cepat dan 

persaingan yang begitu ketat. Ketika suatu perusahaan semakin berkembang, 

pada saat itu pula tingkat kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan 

semakin tinggi yang disebabkan adanya eksploitasi perusahaan secara tidak 

terkendali terhadap berbagai sumber daya untuk meningkatkan laba yang dapat 

mengganggu keseimbangan kehidupan. Dalam situasi seperti ini, Corporate 

Social Responsibility (CSR) dan  Corporate Governance (CG) merupakan 

suatu keharusan untuk meminimalisir berbagai dampak negatif tersebut dalam 

rangka membangun perusahaan yang tangguh dan sustainable (berkelanjutan).  

Dalam perspektif perusahaan, dimana keberlanjutan dimaksud merupakan 

suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis, 

berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan dari masing-masing stakeholder. 

Ada lima elemen sehingga konsep keberlanjutan menjadi penting, di antaranya 

adalah ; (1) ketersediaan dana, (2) misi lingkungan, (3) tanggung jawab sosial, 

(4) terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah), 

(5) mempunyai nilai keuntungan/manfaat. 

Kesadaran terhadap urgensi pelaksanaan CSR dan CG telah disadari banyak 

pihak. Menurut Sobirin (1999) agar suatu bisnis bisa bertahan maka suatu 

perusahaan harus merubah kontrak sosialnya dengan memposisikan bisnis 

sebagai bagian dari sistem sosial dan politik yang ada. Jika perusahaan lebih 

responsif terhadap tuntutan masyarakat maka kegiatan bisnis lebih bisa 

diterima masyarakat. Dengan demikian, penerapan CSR tidak lagi dianggap 

sebagai biaya, melainkan investasi jangka panjang perusahaan dalam rangka 

membangun legitimasi sosial dan citra positif di mata publik yang dapat 
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meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan sehingga secara tidak 

langsung akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Perusahaan-perusahaan yang memiliki kepedulian sosial dapat menggunakan 

informasi tanggung jawab sosial (kegiatan CSR) sebagai salah satu keunggulan 

kompetitif perusahaan (Zuhroh dan Sukmawati, 2008:78). Epstein dan 

Freedman (2007:109) menemukan bahwa stakeholders tertarik terhadap 

informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan tahunan, sehingga manajemen 

perusahaan tidak hanya dituntut terbatas atas pengelolaan dana yang diberikan, 

namun juga meliputi dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap 

lingkungan alam dan sosial. Keterkaitan perusahaan dengan daerah lingkungan 

sosialnya menuntut dipenuhinya pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR) 

sehingga diperlukannya tata kelola usaha yang baik (CG).  

Melalui pelaksanaan CSR dan CG, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan 

perhatian terhadap lingkungan, kondisi tempat kerja, hubungan perusahaan, 

masyarakat, investasi sosial perusahaan, kinerja keuangan perusahaan dan 

akses capital serta citra perusahaan di mata publik menjadi baik. Jika CSR 

dilaksanakan maka CG akan memadai, karena dengan dilakukannya CSR pada 

lingkungan perusahaan maka akan dapat memberi jaminan kepada pemangku 

kepentingan (stakeholders) bahwa perusahaan telah melakukan tata kelola 

perusahan yang baik. 

Menurut Wahidahwati (2009:89) profitabilitas merupakan gambaran dari 

kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Ukuran profitabilitas dapat 

berbagai macam seperti: laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian 

investasi/aktiva, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. Rasio profitabilitas 

atau rasio rentabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan, profitabilitas perusahaan dalam penelitian ini 

diproksi dengan ukuran ROE. Menurut Hanafi dan Halim (2008:115) 

menyatakan bahwa ROE merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang 

pemegang saham.  

Salah satu alasan utama perusahaan beroperasi adalah menghasilkan laba yang 

bermanfaat bagi para pemegang saham. Profitabilitas adalah faktor yang 
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memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk melakukan 

dan mengungkapkan kepada pemegang saham program tanggung jawab sosial 

secara lebih luas (Devina et al., 2010:56). Hubungan antara profitabilitas 

perusahaan dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan telah 

menjadi postulat (anggapan dasar) untuk mencerminkan pandangan bahwa 

reaksi sosial memerlukan gaya manajerial. Sehingga semakin tinggi tingkat 

profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial 

(Anggraini, 2010:62). 

Sutopoyudo (2009: 88) menyatakan bahwa mayoritas konsumen akan 

meninggalkan suatu produk yang mempunyai citra buruk atau diberitakan 

negatif. Banyak manfaat yang diperoleh perusahaan dengan pelaksanan 

Corporate Social Responsibility, antara lain produk semakin disukai oleh 

konsumen dan perusahaan diminati investor. Pelaksanaan CSR akan 

meningkatkan nilai perusahaan dilihat dari harga saham dan laba perusahaan 

(earning) sebagai akibat dari para investor yang menanamkan saham di 

perusahaan. Nurlela dan Islahuddin (2008:63) menyatakan bahwa dengan 

adanya praktik CSR yang baik, diharapkan nilai perusahaan akan dinilai 

dengan baik oleh investor.  

Siallagan dan Machfoedz (2010:143) beragumen Good Corporate Governance 

merupakan suatu sistem yang dapat mengatur dan mengendalikan perusahaan 

sehingga dapat memberikan peningkatan nilai perusahaan kepada para 

pemegang saham. Penerapan GCG dipercaya dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. Corporate Governance merupakan suatu sistem yang dapat 

mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga dapat memberikan 

peningkatan nilai perusahaan kepada para pemegang saham.  

Dalam penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan perbankan digunakan sebagai sampel 

dengan alasan bahwa perbankan sebagai lembaga intermediasi di bidang 

keuangan mempunyai pengaruh yang luas terhadap sektor ekonomi lainnya dan 

kesehatan perekonomian secara keseluruhan tergantung pada kinerjanya. 

Selain itu, CSR adalah kewajiban bagi setiap perseroan dan telah diatur dalam 
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UU No 40 Pasal 74 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta 

Peraturann Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentangTanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012) CSR ini merupakan kewajiban 

dan diperitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakuka 

dengn memeehatikan kepatutan dan kewajaran. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 

UUPT, Perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang merupakan 

persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan 

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta 

peraturan pelaksanaannya. Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam 

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan 

dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas 

setempat, maupun masyarakat pada umumnya.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah corporate social responsibility berpengaruh langsung secara 

signifikan mempengaruhi nilai perusahaan? 

2. Apakah corporate governance berpengaruh langsung secara signifikan 

mempengaruhi nilai perusahaan? 

3. Apakah corporate social responsibility berpengaruh langsung secara 

signifikan mempengaruhi profitabilitas?  

4. Apakah corporate governance berpengaruh langsung secara signifikan 

mempengaruhi profitabilitas?  

5. Apakah profitabilitas berpengaruh langsung secara signifikan 

mempengaruhi nilai perusahaan?  

6. Apakah corporate social responsibility berpengaruh tidak langsung terhadap 

nilai perusahaan, dengan profitabilitas sebagai variabel intervening? 

7. Apakah corporate governance berpengaruh tidak langsung terhadap nilai 

perusahaan, dengan profitabilitas sebagai variabel intervening? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh langsung secara signifikan corporate social 

responsibility terhadap nilai perusahaan. 

2. Mengetahui pengaruh langsung secara signifikan corporate governance 

terhadap nilai perusahaan. 

3. Mengetahui pengaruh langsung secara signifikan corporate social 

responsibility terhadap profitabilitas.  

4. Mengetahui pengaruh langsung secara signifikan corporate governance 

terhadap profitabilitas.  

5. Mengetahui pengaruh langsung secara signifikan profitabiltas terhadap nilai 

perusahaan. 

6. Mengetahui pengaruh secara tidak langsung corporate social responsibility 

terhadap nilai perusahaan, dengan profitabilitas sebagai variabel intervening. 

7. Mengetahui pengaruh secara tidak langsung corporate governance terhadap 

nilai perusahaan, dengan profitabilitas perusahaan sebagai variabel 

intervening. 

1.4 Kegunaan/Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfat antara lain : 

1. Bagi perusahaan, dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang 

pentingnya pertanggungjawaban sosial perusahaan yang diungkapkan di 

dalam laporan yang disebut sustainability reporting dan sebagai 

pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih 

meningkatkan kepeduliannya pada lingkungan sosial. Dapat juga 

memberikan gambaran mengenai pentingnya tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

2. Bagi investor, akan memberikan wacana baru dalam mempertimbangkan 

aspek-aspek yang perlu diperhitungkan dalam investasi yang tidak 

terpaku pada ukuran-ukuran moneter. 
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3. Bagi masyarakat, akan memberikan stimulus secara proaktif sebagai 

pengontrol atas perilaku-perilaku perusahaan dan semakin meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




