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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kinerja keuangan merupakan pengakuan pendapatan dan pengaitan 

beban agar hasilnya dapat dievaluasi sebagai kinerja keuangan (Sanjaya, 2016). 

Analisis yang cermat dalam mengevaluasi dan identifikasi pendapatan dan biaya 

merupakan peluang untuk membantu meningkatkan kinerja pada dapartemen, 

unit, organisasi dan perusahaan. 

Kinerja keuangan yang dapat dinilai baik dari suatu perusahaan dapat 

dilihat dengan laba atau  profit yang telah dicapai dalam suatu periode, penilaian 

terhadap pencapaian yang baik tersebut dapat dipengaruhi oleh pembangunan 

serta teknologi perkembangan zaman. Dampak dari pertumbuhan ekonomi dan 

teknologi inilah yang menuntut perusahaan untuk memiliki manajemen yang 

kuat agar dapat terus berkembang (Mustafa, 2014). Pencapaian yang dilakukan 

manajemen tak hanya mementingkan pemegang saham tapi juga harus memiliki 

tanggungjawab sosial kepada pemangku kepentingan. 

Manajemen yang kuat akan mempertaruhkan kinerjanya agar 

menghasilkan rasio keuangan yang maksimal. Banyak perusahaan memberikan 

yang terbaik agar dapat mempresentasikan laporan keuangan yang baik. 

Pelaporan keuangan yang baik, tak hanya dituntut dari penjualannya saja, tetapi 

ada tuntutan nama baik yang ingin dikejar perusahaan agar dapat bersaing diroda 

pasar ekonomi. 
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Salah satu cara dalam menjaga nama baik perusahaan yang pengaruhnya 

kepada kinerja keuangan adalah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Tanggung jawab atau CSR merupakan upaya yang baik dalam memberikan 

dampak untuk menjaga kelangsungan dan nama baik perusahaan. Indonesia 

sendiri telah menegaskan CSR untuk wajib dilaksanakan sebagaimana telah 

diatur oleh Undang-Undang. Pelaksanaan CSR dapat menimbulkan hasil yang 

positif karena selain dapat membantu pemerintah memerangi angka kemiskinan 

dalam sudut pandang kryawan, tetapi juga memberikan dampak baik pada 

kelangsungan perusahaan itu sendiri dalam segi ekonomi. 

Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung 

jawab sosial menurut WBCSD mengartikan suatu janji dunia usaha untuk terus 

berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi taraf hidup karyawan dan 

keluarganya serta mengingkatkan kualitas pertumbuhan sosial secara luas. 

Menurut Handayani (2014), pemikiran tanggung jawab sosial merupakan 

perhatian perusahaan kepada lingkungan, karena telah memberikan suatu 

kerugian yang terjadi karena kegiatan usaha. Keadaan tanggungjawab ini 

memaksa perusahaan untuk melakukannya karena sudah menjadi kewajiban 

yang sifatnya memaksa dan dapat dipertaruhkan dengan hukum. 

Ada banyak definisi dalam konsep CSR menurut Aguilera (2007) bahwa 

CSR dapat mengacu pada suatu pertimbangan yang dilakukan perusahaan, 

tanggapan mengenai keuangan, dan persyaratan untuk mencapai manfaat sosial. 

Dewasa ini perusahaan telah banyak menggelar kegiatan CSR dan melakukan 

pelaporan CSR sebagai bukti keikutsertaanya menjaga lingkungan. 

Keikutsertaan ini menjadi bukti bahwa bukan hanya pemerintah saja yang turut 
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adil dalam memberika program tanggungjawab, tetapi perusahaan atau entitas 

juga sama-sama mebantu demi terjaganya kebutuhan alam dan indvidu secara 

bersama. 

Suatu perusahaan yang menggelar acara aksi social dapat mempengaruhi 

kinerja keuangan dengan baik (Margolis et al., 2001). Bentuk CSR yang dapat 

dilaksanakan oleh perusahaan berupa kepedulian terhadap lingkungan (planet), 

masyarakat (people) serta keuntungan perusahaan (profit). Menurut penelitian 

Green dan Peloza (2011) customer akan meningkatkan pembelian mereka pada 

perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial. Daya beli bagi customer akan 

berpengaruh terhadap sisi ekonomi perusahaan yang berdampak pada profit yang 

dihasilkan, dan customer akan memperhatikan aspek sosial dari produk yang 

akan dibelinya. Adanya supply chain yang berkaitan erat antara perusahaan yang 

melaksanakan program CSR dan konsumen yang membeli produk, dampak dari 

supply tersebut akan berpengaruh kepada kinerja keuangan dari segi penjualan. 

Keberadaan suatu bisnis terutama manufaktur dapat menimbulkan 

banyak masalah (Mustafa, 2014). Pada bisnis manufaktur limbah adalah 

permasalahan utama yang berdampak langsung kepada lingkungan. Prihal 

tersebut ditunjukkan dengan ketidakseimbangan lingkungan karena telah 

distimulasi oleh potensi ekonomi secara berlebihan dan perusahaan hanya 

berfokus tehadap laba, sehingga tidak memberikan konstribusi bagi kemakmuran 

pertumbuhan malah menimbulkan penurunan kondisi sosial. Hal ini menjadi 

penyebab kenapa CSR begitu penting dan harapan masing-masing pemangku 

kepentingan agar perusahaan dapat menepati janji untuk memberikan 

lingkungan yang kembali lestari setelah menyebabkan kerusakan. 
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Tanggung jawab sosial ini bagi badan usaha yang berkaitan pada SDA 

adalah kewajiban yang telah ditentukan di UU No. 40 tahun 2007 mengenai 

Perseroan Terbatas (PT). Apabila CSR tidak dilaksanakan maka akan dihukum 

sesuai perundang-undangan berlaku. Atas kebijakan tersebut, Negara telah 

membuat kebijakan perusahaan agar mengungkapkan laporan berkelanjutan 

maupun laporan tahunan dimana isinya menyatakan tanggung jawab sosial yang 

telah diberikan perusahaan. Tanggung jawab sosial dapat diukur menggunakan 

pengukuran secara global ISO 26000:“ Guidance Standar on Social 

Responsibility” yang terdiri dari 37 indeks pengungkapan yang dikemukakan 

oleh ISO (International Organization of Standardization) pada tahun 2004. 

CSR yang awalnya dipandang perusahaan semata-mata hanya untuk 

mengeluarkan biaya, sekarang ini telah berganti konsep untuk mendapatkan 

benefit timbal-balik. CSR yang diakukan perusahaan berdampak pada keputusan 

pelanggan untuk membeli suatu produk  (Madden et al., 2012).  Implemetasi 

tanggungjawab sosial dapat menguntungkan semua pihak Achmad (2007) dan 

penerapan CSR bukan sebagai aturan biaya yang dikeluarkan, melainkan 

investasi perusahaan Ernawan (2016). Ada beberapa penilaian dianggap 

menentang CSR yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. 

Pelaporan keuangan merupakan wujud dasar manajemen perusahaan 

dalam memberikan tanggung jawab atas pecatatan laporan keuangan yang telah 

dilaksanakan menurut periodik perusahaan. Isi pelaporan keuangan bersifat 

informatif sebagai dasar decision making. Menurut SAK di Indonesia financial 

report berfungsi untuk membagikan informasi kebutuhan keuangan perusahaan, 

suatu kinerja, dan perubahan neraca perusahaan yang berfungsi untuk pembaca 
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laporan keuangan. Tujuan memberikan informasi tepat waktu yang relevan 

menunjukkan bahwa laba harus persisten, Darrough (1993). Perhatian 

perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan dapat berdampak pada hasil 

laba itu sendiri. 

Persisten laba merupakan tolak ukur yang dapat dipakai untuk mengukur 

kinerja perusahaan (Putri & Supadmi, 2016). Kemampuan kehandalan laba harus 

dapat teruji kebenarannya, sedangkan informasi keuntungan harus 

menggambarkan keadaan laba secara wajar agar dikatakan relevan. Menurut 

Penman (2001) laba yang baik adalah laba yang mencerminkan sustainability 

earnings atau laba berkelanjutan dimasa datang. Perusahaan dalam 

pelaksanaannya memberikan laba yang persisten dapat berdampak baik dari segi 

ekonomi karena akan mempengaruhi keingenan investasi pemegang saham atau 

calon peegang saham. 

Persisten laba lebih jelasnya harus dapat menunjukkan keberlanjutan laba 

dimasa depan dalam waktu yang lama. Laba akuntansi merupakan informasi 

yang signifikan untuk melihat profitabilitas masa depan (Moeinadin, 2014). 

Apabila laba tidak menggambarkan informasi yang sebetulnya mengenai kinerja 

manajemen maka disimpulkan bahwa isi dari laporan tersebut dapat 

menyesatkan berbagai pihak. 

Setelah menerangkan latar belakang diatas, penulis ingin meneliti dan 

menjabarkan secara terperinci mengenai variabel tanggung jawab sosial dan 

persisten laba yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan.  Oleh karena itu, 

judul pada peelitian yang dilakukan adalah “Analisis Tanggung Jawab Sosial 
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Perusahaan Dan Persisten laba Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

CSR merupakan suatu hal yang sudah wajar dilaksanakan oleh setiap 

badan usaha yang telah mengambil sumber daya, sebagai hubungan timbal balik 

dan kontribusinya CSR begitu penting untuk dilaksanakan. Penelitian PIRAC 

(Public Interest Research and Advocacy Centre) tahun 2003, terhadap 266 

perusahaan dibeberapa kota Indonesia seperti Medan, Semarang, Pekanbaru, 

Balikpapan, Jakarta, Maksar, Manado ditemukan bahwa rata-rata sumbangan 

per-tahun perusahaan multinasional adalah 236 juta rupiah jauh diatas rata-rata 

sumbangan perusahaan perusahaan nasional dan lokal yang masing-masing 

hanya 45 juta rupiah sampai kisaran 16 juta rupiah. Nominal tersebut dapat 

disimpulkan CSR di Indonesia masih perlu diteliti lagi apakah benar dijalankan 

dan memiliki dampak baik dan mutualisme bagi kinerja keuangan perusahaan. 

Masalah yang kerap terjadi apabila dihubungkan dengan kinerja 

keuangan perusahaan, apakah benar perusahaan dapat memperoleh keuntungan 

dengan menjalankan program tanggung jawab ini dan sudahkan para pemangku 

kepentingan mendapatkan kepuasan terhadap kontribusi yang telah diberikan 

perusahaan. Tingkat pertumbuhan, dinamisme dan kompleksitas yang bervariasi 

berdampak pada CSR dan hubungan kepuasaan pelanggan yang sangat penting 

(Price, 2016). 
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Permasalahan yang timbul dari segi investasi akan menyebabkan ketidak 

inginan pemegang saham untuk menanam modal karena beranggapan deviden 

yang mereka terima akan sedit setelah mengetahui perusahaan menjalankan 

CSR. Anggapan ini dikarenakan pelaksanaan CSR menjadi momok yang hanya 

berkaitan dengan beban bukan penghasil keuntungan. Dilain hal dalam konteks 

keuntungan, CSR merupakan cara lain perusahaan untuk mencuri perhatian 

publik agar dapat dikenal dan dapat mempengaruhi rasio keuangan. 

Laba adalah aspek tujuan yang paling utama bagi perusahaan. Laba yang 

tinggi tidaklah cukup, tentu saja perusahaan harus mendapatkan laba yang 

menunjukkan keadaan yang sesungguhnya dan sebagai acuan prediksi laba pada 

periode yang akan datang. Persisten laba memiliki kaitan erat dengan 

keberlajutan laba yang fluaktif dimasa depan, direktur lebih intens dalam 

melihat kinerja manajernya, untuk dapat menghasilkan kualitas perusahan 

termasuk kualitas laba dengan cara mengontrol kinerja perusahaan (Putri & 

Supadmi, 2016). Permasalahan yang dapat terjadi dalam persisten laba, laba 

yang telah dihasilkan perusahaan telah mempengaruhi tingkat kinerja keuangan. 

Implementasinya CSR dan persisten sama-sama memiliki keterkaitan secara 

berkesinambungan, yang mana hasil dari penelitian Dalimunthe (2016) yang 

meneliti secara bersama-sama antara CSR dan persisten laba memiliki hubungan 

terhadap kinerja keuangan. 

 

 

 

Rahayu Imelda, Analisis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Persisten Laba Terhadap Kinerja Keuangan 
Perusaahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2019 
UIB Repository©2019



8 

 

 

Universitas Internasional Batam 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Setelah menguraikan latar belakang dan urgensi penelitian, pertanyaan 

dalam penelitian ini terdiri dari. 

1. Apakah CSR memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan suatu 

perusahaan?  

2. Apakah Persisten laba memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan 

suatu perusahaan? 

3. Apakah umur perusahaan, size, Utang, dan jumlah dewan komisaris 

memiliki pengaruh sebagai variabel kontrol terhadap kinerja keuangan 

perusahaan? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Perumusan masalah yang telah dibahas diatas, tujuan penelitian ini 

untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh CSR dan persisten laba 

terhadap kierja keuangan diperusahaan. Tujuan penelitian secara rinci terdiri dari. 

1. Memahami pengaruh CSR yang telah dilaksanakan perusahaan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

2. Memahami pengaruh persisten laba terhadap kinerja perusahaan. 

3. Memahami pengaruh umur perusahaan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

4. Memahami pengaruh size perusahaan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 
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5. Memahami pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

6. Memahami pengaruh leverage atau utang terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermaanfaat untuk: 

1. Bagi mahasiswa diharapkan mendapatkan referensi ketika mencari 

hubungan anatra variabel-variabel diatas, dan dapat menghasilkan buah 

pikir yang luas untuk membuat artikel maupun suatu karya ilmiah yang 

bermanfaat. 

2. Bagi manajemen diharapkan bisa menjadi tolak ukur dalam melakukan 

tanggung jawab sosial, sehingga para pemangku kepentingan merasa 

tidak dirugikan. 

3. Bagi para penanam modal, diharapkan bisa dipakai sebagai bahan 

pengambilan keputusan investasi serta meningkatkan kesadaran 

lingkungan dalam menjalankan usaha. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB 1 Menjelaskan prihal latar belakang dari penelitian, 

permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, 
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tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan atas penyusunan skripsi ini. 

BAB II Menjelaskan kerangka teoritis dan perumusan 

hipotesis yang merupakan uraian sistematis 

mengenai hasil penelitian sebelumnya dan penelitian 

terdahulu. 

BAB III Menjelaskan mengenai metode penelitian yang 

terdiri dari rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel dan pengukurannya, 

teknik pengumpulan data dan metode analisis data 

penelitian. 

BAB IV  Menjelaskan mengenai uji data yang dikumpulkan, 

analisis statistik deskriptif, hasil analisis dan 

pembahasan yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. 

BAB V Menjelaskan bagian penutup dari skripsi yang berisi 

kesimpulan atas dari seluruh isi penelitian ini, 

keterbatasan-keterbatasan serta rekomendasi 

penelitian yang disarankan dapat memberikan 

manfaat untuk peneliti yang masa akan datang. 
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