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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang mengalami 

pertumbuhan industri yang cukup signifikan. Hal itu ditandai dengan 

tingginya jumlah pertumbuhan perusahaan di Indonesia seperti perusahaan 

manufaktur. Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi pada 

umumnya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam usaha yaitu 

meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan kemakmuran pemilik 

atau para pemegang saham. Keberhasilan perusahaan dalam mencapai 

tujuan dapat dinilai dari kinerja perusahaan yang sekaligus dipakai sebagai 

salah satu dasar pengambilan keputusan baik pihak internal maupun 

eksternal (Melawati, Siti Nurlaela, & Wahyuningsih, 2016). Kinerja 

perusahaan merupakan hal dasar yang dilihat oleh investor dalam menilai 

suatu perusahaan. Perusahaan dengan kinerja yang baik, stabil dan 

cenderung meningkat tentu para investor akan lebih senang. Sebaliknya, 

perusahaan dengan kinerja buruk, tidak stabil serta kinerjanya cenderung 

menurun, tentu tidak akan dilirik oleh investor (Faizal Adi Nugroho & 

Shiddiq Nur Rahardjo, 2014). 

Kinerja perusahaan menggambarkan tentang kondisi keuangan 

suatu perusahaan dengan menggunakan alat-alat analisis keuangan, 

sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu 

perusahaan yang mencerminkan  prestasi kerja dalam periode tertentu (An  
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Suci Azzahra & Nasib, 2019). Baik  buruknya suatu kinerja  perusahaan  

dapat  dilihat  dari  seberapa  besar profitabilitas yang berhasil dicapai 

perusahaan tersebut berdasarkan kondisi perusahaan. Tingkat profitabilitas 

menggambarkan kinerja perusahaan yang dilihat dari kemampuan 

perusahaan menghasilkan profit atau laba. Profit menunjukan baik atau 

tidak dimasa yang akan datang pada suatu perusahaan. Profitabilitas dalam 

penelitian ini diproksikan dengan Return On Asset (ROA) karena dapat 

menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan yang dilihat dari penggunaan 

keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungann (A.A Wela Yulia Putra & Ida Bagus Badjra,  2015). 

Perusahaan dengan kinerja keuangan yang  baik akan menghasilkan 

laba yang maksimal sehingga memiliki tingkat pengembalian investasi yang 

tinggi. Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas yang digunakan adalah 

Return on Asset (ROA) yang digunakan sebagai investor kinerja keuangan 

perusahaan karena   ROA lebih merepresentasikan kepentingan pemegang 

saham dan memberikan gambaran  yang  lebih  luas serta menghitung  asset  

secara  keseluruhan dibandingkan  dengan  Return  on  Equity. Pada  

umumnya  perusahaan  akan  selalu menunjukkan  kepada  calon  investor  

bahwa perusahaan mereka sangat tepat sebagai alat investasi melalui pihak 

manajemen. Pihak manajemen tersebut harus mampu memberikan sinyal 

positif kepada calon investor. Hal ini sangat mendasar dalam usaha 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dalam melakukan pengembangan 

usaha perusahaan selalu memiliki keterbatasan modal dalam 
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mengembangkan usaha. Sehingga selain perusahaan menggunakan modal 

sendiri perusahaan harus mencari pinjaman modal dari pihak luar. 

Salah satu sektor perusahaan manufaktur yang tengah berkembang 

di Indonesia adalah Sektor Industri Barang Konsumsi yang merupakan 

sektor tertinggi yang memberikan kontribusi dalam sektor ekonomi. Salah 

satunya industri makanan dan minuman masih menjadi sektor andalan untuk 

pertumbuhan manufaktur Indonesia. PT Indofood CBP Sukses Makmur 

Tbk (ICBP) membukukan penjualan neto konsolidasi sebesar Rp 34,47 

triliun pada 2016, atau tumbuh 8,6 persen dibandingkan periode tahun 

sebelumnya sebesar Rp 31,74 triliun. Laba usaha ICBP terkerek naik 21,8 

persen menjadi Rp 4,86 triliun dari sebelumnya Rp 3,99 triliun. Sedangkan 

margin laba usaha naik dari 12,6 persen menjadi 14,1 persen. Sehingga 

ICBP mencapai kinerja yang baik di tahun 2016 dengan mencatatkan 

pertumbuhan laba per saham yang tinggi (Kompas.com, 2017). 

Kesuksesan sebuah perusahaan tidak hanya dikendalikan dari 

keberhasilan menjalankan bisnisnya dengan kinerja untuk mendorong 

ekonomi. Tetapi didukung juga kemampuan dalam menyukseskan program 

pemberdayaan serta mempertimbangkan faktor masyarakat dan lingkungan 

sekitarnya. Dalam hal ini munculah konsep tanggung jawab sosial 

perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). 

Corporate Social Responsibility (CSR) dapat diartikan sebagai 

komitmen industri untuk mempertanggungjawabkan dampak operasi dalam 

dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan serta menjaga agar dampak 
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tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya. 

CSR merupakan mekanisme bagi suatu organisasi secara sukarela dalam 

memperhatikan lingkungan dan sosial  ke dalam operasinya dan 

interaksinya terhadap stakeholders (Sem Paulus Silalahi, 2014). Agar 

pelaksanaan program CSR berjalan dengan baik, perusahaan harus 

melakukan, pertama, memberdayakan masyarakat dalam program 

pengembangan pasar dan pembentukan citra kepada masyarakat 

(Community Development Program), sehingga meningkatkan citra positif 

perusahaan dimasyarakat untuk dapat mengembangkan konsep nilai 

tambah. Kedua, menetapkan program dengan mendukung pendidikan dasar 

dan kejuruan, keamanan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, kesehatan 

dan keamanan masyarakat (Rilla Gantino, 2016) 

Kewajiban untuk melaksanakan CSR tertuang dalam UU No. 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 yang menyatakan bahwa 

perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang dan/atau kegiatan 

dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. Kewajiban melaksanakan CSR juga diberlakukan bagi 

perusahaan yang melakukan penanaman modal di Indonesia sebagaimana 

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 bahwa setiap 

penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial 

perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan 

usaha penanaman modal (Yayan Sopyan, 2014). 
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Praktik CSR di Indonesia sudah banyak ditemui, salah satunya PT 

Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul, Tbk yang menjalankan CSR secara 

berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan seperti membantu koban bencana, 

pengelolaan limbah pabrik yang baik, dan program lain seperti operasi 

katarak gratis bagi masyarakat kurang mampu di Makasar. Hingga tahun 

2019 ini, Sidomuncul telah melaksanakan operasi katarak sebanyak 52.000 

mata. Rincihannya yakni 27 provinsi, 211 kota/kabupaten, dan 237 rumah 

sakit/klinik mata. Berharap dengan adanya kegiatan CSR ini dapat 

meringankan beban masyarakat (m.tribunnews.com). PT Coca Cola 

Indonesia  melalui Coca Cola Foundation Indonesia (CCFI) melakukan 

serangkaian aktivitas yang terfokus pada bidang lingkungan dengan 

menciptakan program Big Drop & Small Drop yang bertujuan untuk 

menempatkan jumlah air yang diproduksi oleh Coca Cola System di 

Indonesia kembali ke lingkungan dengan tujuan menetralisir air dan sebagai 

fasilitas sanitasi (http;//coca-colaamatil.co.id). 

Pelaksanaan CSR meliputi dua faktor yaitu internal dan eksternal. 

Faktor internal terdiri dari pemahaman mengenai pelaksanaan CSR antar 

pemangku kepentingan (stakeholders) yang berbeda-beda. Stakeholders 

yang paling penting di perusahaan yaitu karyawan. Apabila perusahaan 

tidak memperhatikan tanggungjawab sosialnya terhadap karyawan, maka 

akan terjdi konflik-konflik internal seperti aksi pemogokan yang dapat 

mengganggu operasional perusahaan. Faktor internal dalam implementasi 

CSR yaitu sebagai keputusan strategis perusahaan agar dapat menerapkan 
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lingkungan kerja yang sehat, kesejahteraan karyawan, serta semua aspek 

kegiatan didalam perusahaan. Faktor eksternal dalam implementasi CSR 

harus dapat memperbaiki aspek sosial dan ekonomi pada lingkungan sekitar 

perusahaan pada khususnya dan lingkungan masyarakat pada umumnya. 

Tanggungjawab eksternal ini menjadi kewajiban bersama entitas bisnis 

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan yang 

berkelanjutan. Sehingga faktor eksternal dapat memberikan citra positif, 

nama baik, dan mendapat tempat dihati masyarakat. Hal ini dilakukan 

supaya masyarakat dapat mengenal baiknya suatu perusahaan dan 

mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu kegiatan 

operasional perusahaan (Ayuning, Aminah, Titi Wahju Setiawati, 2016). 

Perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan juga di 

pengaruhi ukuran suatu perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan 

besar kecilnya aktiva yang dimiliki suatu perusahaan. Ukuran perusahaan 

dapat dikatakan sebagai kemampuan perusahaan dalam menyediakan 

jumlah dan berbagai kapasitas produksi dan jasa. Ukuran perusahaan 

merupakan factor utama dalam menentukan profitabilitas dari suatu 

perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat didasarkan pada total 

nilai aktiva, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan 

sebagainya.  Semakin besar aktiva suatu perusahaan maka akan semakin 

besar pula modal yang ditanam, semakin besar total penjualan suatu 

perusahaan maka akan semakin banyak juga perputaran uang dan semakin 
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besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal 

masyarakat (Yus Epi, 2017). 

Selain itu, ditemukan pula hasil dari beberapa penelitian terdahulu 

yang telah mencoba mengungkapkan praktik internal CSR secara positif 

mempengaruhi suatu kinerja perusahaan yang didukung oleh penelitian 

Yoon & Chung (2018), Feng et al, (2017), dan Ludfi & Iqbal (2017), praktik 

eksternal CSR berdampak positif terhadap kinerja perusahaan yang 

mendukung dari pernyataan Feng et al, (2017), Ludfi & Iqbal (2017) dan, 

Dipraja (2014). Penelitian yang dilakukan oleh Yoon & Chung (2018) 

bahwa eksternal CSR berpengaruh negatif pada kinerja perusahaan. 

Parengkuan (2017) CSR tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

keuangan pada perusahaan manufaktur. Ludfi (2017) Employee dan 

Community CSR secara simultan berpengaruh  terhadap kinerja perusahaan 

(ROA) Enviroment CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

(ROA). Melawati et al, (2016) CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. Ketenagakerjaan tidak berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan yang diproksi dengan ROA, Dipraja (2014). 

Epi (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan, pada penelitian yang sama di 

lakukan oleh Prabawani dan Tambunan (2018) ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan sektor aneka industri. Penelitian 

yang dilakukan oleh Rifai et al, (2015) terdapat pengaruh poitif antara 

ukuran perusahaan terhadap profitabilitas, penelitian yang sama juga 
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dilakukan oleh Azzahra & Nasib (2019) dan Hansen & Juniarti (2014) 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Penelitian sama juga dilakukan oleh Melawati et al, (2016) 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

Zakiyah et al, (2018) dan Putra & Badjra (2015) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

penggunaan objek penelitian. Penelitian Yoon & Chung (2018) 

menggunakan perusahaan Restoran di Amerika Serikat, sedangkan 

penelitian ini akan fokus pada perusahaan manufaktur sektor Industri 

Barang Konsumsi tahun 2016-2018. Alasan pertama peneliti menggunakan 

sektor Industri Barang Konsumsi karena saat ini industri yang memiliki 

kontribusi paling tinggi salah satunya di sektor makanan dan minuman, 

sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan terutama di sektor 

perekonomian Indonesia. Alasan kedua yaitu peneliti terdahulu 

menyarankan untuk mengubah sampelnya karena dalam data MSCI hanya 

mencakup informasi tentang perusahaan publik di Amerika Serikat 

sehingga kecil kemungkinan untuk meningkatkan kebenaran penelitian 

eksternalnya (Yoon & Chung, 2018).  Peneliti juga menambahkan variabel 

ukuran perusahaan karena variabel ini dapat mengukur besar kecilnya suatu 

perusahaan agar dapat meningkatkan produktivitas terutama pada penjualan 

suatu perusahaan. Ukuran Perusahaan merupakan proksi bagi informasi 

asimetri antara perusahaan dan pasar yang memunculkan sinyal bahwa 
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semakin besar perusahaan semakin kompleks organisasinya. Semakin besar 

perusahaan semakin baik aksesnya ke pasar modal, namun memiliki biaya 

meminjam yang lebih rendah (Hantono, 2016). 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti 

“ANALISIS STRATEGI CORPORATE SOCIAL RESPONSIILITY  

DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA 

PERUSAHAAN (studi empiris pada Manufaktur sektor Industri 

Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-

2018)”. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisa efek 

internal CSR, eksternal CSR dan ukuran perusahaan pada kinerja 

perusahaan menggunakan pendekatan pemangku kepentingan. Untuk 

mendapatkan pemahaman yang jelas tentang dampak CSR pada kinerja 

keuangan, baik pengukuran keuangan berbasis akuntansi. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh positif antara Internal CSR terhadap Kinerja 

Perusahaan ? 

2. Apakah terdapat pengaruh positif antara Eksternal CSR terhadap 

Kinerja Perusahaan? 

3. Apakah terdapat pengaruh positif antara Ukuran Perusahaan  terhadap 

Kinerja Perusahaan? 
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C. Pembatasan Masalah 

Agar tumuan penelitian dapat tercapai dan untuk memudahkan dalam 

menganalisa, maka dilakukan pembatasan masalah, sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang digunakan sebagai populasi ini yaitu Perusahaan 

Manufaktur sektor  Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) berdasarkan tahun 2016-2018. 

2. Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan yaitu kinerja 

perusahaan, variabel independennya yaitu Internal CSR, Eksternal 

CSR dan Ukuran Perusahaan. 

3. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder, berupa laporan 

keuangan perusahaan manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi 

yang terdaftar  di BEI periode tahun 2016-2018. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisa pengaruh positif antara Internal CSR terhadap 

Kinerja Perusahaan 

2. Untuk menganalisa pengaruh positif antara Eksternal CSR terhadap 

Kinerja Perusahaan 

3. Untuk menganalisa pengaruh positif antara Ukuran Perusahaan terhadap 

Kinerja Perusahaan. 
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E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan 

dibidang akuntansi khususnya tentang strategi corporate social 

responsibility dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. 

2. Bagi pembaca  

Penelitian ini berguna memberikan informasi terhadap pengaruh strategi 

CSR dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. 

3. Bagi penelitian selanjutnya  

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada 

peneliti selanjutnya mengenai strategi corporate social responsibility 

dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. 
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