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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam lingkup global, tidak ada hukum yang menetapkan perusahaan 

untuk menerapkan strategi Corporate Social Responsibility (CSR). Namun, 

banyak negara yang telah mengembangkan peraturan yang menggunakan konsep 

CSR, khususnya untuk mendorong perusahaan menjadi lebih bertanggung jawab. 

Di sisi lain, ada lembaga yang menerbitkan panduan bagi perusahaan untuk 

membimbing perusahaan pada strategi CSR. International Standard Organization 

(ISO) memberikan kerangka acuan umum untuk menerapkan strategi CSR 

perusahaan dengan menerbitkan ISO 26000 tentang tanggung jawab sosial. 

Tanggung jawab sosial bertujuan untuk kontribusi pada pembangunan 

berkelanjutan (ISO, 2011). 

Menurut ISO (2011) kemampuan usaha dalam hubungannya sama 

masyarakat di mana perusahaan berjalan serta pengaruhnya pada lingkungan 

sudah jadi faktor utama dalam mengukur semua kemampuan dan kemampuannya 

untuk terus berjalan secara efektif. Keadaan ini adalah landasan yang memperkuat 

kepentingan untuk memastikan ekosistem yang sehat, tata kelola organisasi yang 

baik dan kesetaraan sosial. Dalam waktu yang lama, semua kegiatan usaha 

bergantung dengan kesehatan ekosistem dunia. Usaha yang berkepanjangan untuk 

usaha menandakan bahwa usaha tidak hanya menyediakan produk dan jasa yang 

memenuhi keinginan pelanggan serta melakukannya tanpa merusak lingkungan, 

tetapi juga berjalan dengan cara bertanggung jawab secara sosial. Tekanan untuk 

melaksanakannya berasal dari konsumen, masyarakat luas, pemerintah, pelanggan 
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dan asosiasi. Di waktu yang sama, para pemimpin usaha yang berpandangan jauh 

ke depan mengakui bahwa keberhasilan untuk jangka panjang harus dibangun dari 

praktik usaha yang andal dan memerlukan tindakan pencegahan seperti eksploitasi 

tenaga kerja dan kecurangan dalam akuntansi. 

Banyak bisnis kecil sudah mempraktekkan CSR tanpa mengetahuinya 

seperti mengurangi limbah, meningkatkan efisiensi proses, mengurangi tagihan 

energi atau meningkatkan kesejahteraan dan suasana kerja yang baik. Bagi Usaha 

Kecil dan Menengah (UKM), menerapkan strategi CSR dapat memiliki banyak 

manfaat seperti menghemat uang, mengurangi dampak lingkungannya, 

meningkatkan dampak sosial dan ekonominya, dan memperoleh daya saing dan 

produktivitas. Oleh karena itu, CSR dapat menjadi alat untuk meningkatkan 

aktivitas UKM. Namun demikian, sebagian besar standar dan tolok ukur terkait 

CSR dibangun untuk tujuan diadopsi oleh perusahaan besar. Oleh karena itu 

seringkali CSR dianggap sangat mahal, rumit, dan membutuhkan logistik penting 

yang kebanyakan UKM tidak dapat ditempatkan dengan sederhana. Berdasarkan 

dari latar belakang, judul penelitian ini ialah “Analisis Pengaruh Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan terhadap 

Profitabilitas UKM” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Tanggung jawab sosial perusahaan ditekankan pada pemangku 

kepentingan karena beberapa faktor penting, salah satunya yaitu nilai sosial dari 

suatu perusahaan. Perusahaan seharusnya menyelesaikan masalah sosial mereka 

seperti bagaimana mengatasi bahan-bahan yang berdampak negatif dari kegiatan 
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bisnis perusahaan. Kegiatan sosial merupakan bagian dari strategi bisnis 

perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan 

memberikan manfaat sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dalam banyak kondisi, 

perusahaan yang berpartisipasi dalam kegiatan CSR yang mahal akan menaikkan 

harga, mengurangi upah dan biaya lainnya, menerima keuntungan yang lebih kecil 

dan menerima konsekuensi ekonomi lainnya. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh signifikan positif 

terhadap profitabilitas UKM? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

profitabilitas UKM? 

3. Apakah umur perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap 

profitabilitas UKM? 

4. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

profitabilitas UKM? 

5. Apakah likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas 

UKM? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah: 
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1. Untuk mengetahui apakah tanggung jawab sosial perusahaan 

berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas UKM. 

2. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

positif terhadap profitabilitas UKM. 

3. Untuk mengetahui apakah umur perusahaan berpengaruh signifikan 

negatif terhadap profitabilitas UKM. 

4. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

signifikan positif terhadap profitabilitas UKM. 

5. Untuk mengetahui apakah likuiditas berpengaruh signifikan positif 

terhadap profitabilitas UKM. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai 

pihak yaitu: 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 

mengenai pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan dan karakteristik 

perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan dan bermanfaat bagi 

manajer dalam menganalisa keterlibatan perusahaan dalam kegiatan 

tanggung jawab sosial perusahaan dan analisis keuangan yang menilai 

kinerja perusahaan serta membuat kebijakan dan menerapkan pedoman 

tentang tanggung jawab sosial perusahaan. 
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2. Bagi investor 

Riset ini bisa menjadi referensi mengenai tanggung jawab sosial dan 

karakteristik perusahaan serta hubungannya pada profitabilitas 

perusahaan bagi para investor dalam mempertimbangkan dan juga 

mengambil keputusan investasi pada perusahaan yang akan dipilih untuk 

berinvestasi. 

3. Bagi akademisi 

 Hasil penelitian bisa menjadi gambaran pengaruh tanggung jawab sosial 

dan karakteristik perusahaan pada profitabilitas UKM dan sebagai salah 

satu referensi yang dapat mendukung penelitian sejenis. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Penjelasan secara umum tentang isi dan pengkajian bab-bab dalam 

penelitian ini yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang penelitian, 

permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat 

penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini memberikan uraian secara teoritis yang berkaitan dengan topik 

penelitian, model penelitian sebelumnya, penjelasan mengenai variabel 

dan model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan perumusan 

hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data dan metode 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan secara terperinci tentang hasil pengujian data, 

analisis dan pembahasan mengenai hasil tersebut yang terdiri dari analisis 

statistik deskriptif sampai dengan hasil uji hipotesis penelitian. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengujian, analisis 

dan pembahasan. Bab ini juga berisi keterbatasan dari penelitian ini dan 

rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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