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BAB  1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat dan lingkungan perlu 

menyadari bahwa keberhasilan atau prestasi yang dicapai bukan hanya 

dipengaruhi oleh faktor internal melainkan juga dipengaruhi oleh masyarakat dan 

lingkungan atau komunitas di sekitar perusahaan (Rahman, 2009). Selain itu, pada 

masa sekarang ini, terjadi perubahan paradigma dari masyarakat dan lingkungan 

terhadap perusahaan. Salah satu perubahan paradigma tersebut adalah adanya 

perubahan harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan 

(Chapple dan Moon, 2005 dalam Saleh, et al., 2010).  

Perusahaan dituntut untuk melakukan suatu tindakan yang lebih peduli 

kepada masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, sebagai wujud kepedulian 

dan tanggung jawab perusahaan maka perusahaan melakukan pertanggung 

jawaban sosial atau yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR). 

Perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single 

bottom line, yaitu hanya pada kondisi keuangan (Untung, 2008).  

INDAH GRUP didirikan pada tahun 2007 dengan nama PT. Indah Cargo 

yang khusus melayani pengiriman barang pada arae Sumatera. Indah Cargo 

didirikan oleh bapak H. Arisal Aziz beliau adalah salah seorang pengusaha besar 

asal kota Padang Pariaman, Sumatera Barat yang suadah lama berkecimpung di 

bisnis Travel dan angkutan barang sejak tahun 2000. 



2 
 

 

Perusahaan PT. Indah Cargo pada pertengahan tahun 2008 melebarkan 

sayap dengan membuka cabang di jakarta, dan setelah itu perusahaan semakin 

meningkat dengan pertengahan 2016, PT. Indah Cargo sudah mememiliki 9 anak 

perusahaan yang selurunya bergerak dibidang jasa pengiriman barang dan e-

commerce. Saat ini PT. Indah Cargo sudah melayani pengiriman barang denngan 

tujuan hampir keseluruh Indonesia dan dengan pertimbangan keefektifan dan 

keefisienan, membuat manajemen memutuskan untuk membuka kantor cabang di 

seluruh Indonesia, sehingga saat ini  jumlah kantor cabang PT. Indah Cargo sudah 

mencapai 256 cabang. 

Peningkatan jumlah kantor cabang tentunya juga harus diimbangi dengan 

hadirnya tenaga kerja yang profesional, terampil dan berdedikasi tinggi, oleh 

karenanya manajemen memutuskan untuk mempekerjakan beberapa profesional 

yang berpengalaman dalam  bidangnya maing-masing, dimana saat ini jumlah 

karyawan mencapai 2500 orang dan didukung oleh +/- 1.200 unit kendaraan 

operasional.  

Triple Bottom Line yang dikemukakan oleh (John Elkington, 1997) 

perusahaan kini dihadapkan pada tiga konsep yaitu profit, people, dan planet. 

Keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila orientasi perusahaan bergeser 

dari yang semula bertitik tolak hanya pada ukuran kinerja ekonomi, kini juga 

harus bertitik tolak pada keseimbangan lingkungan dan masyarakat dengan 

memperhatikan berbagai dampak sosial (Hadi, 2011). 

Secara teoritis CSR merupakan inti dari etika bisnis, dimana suatu 

perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban- kewajiban ekonomis dan legal 



3 
 

 

kepada pemegang saham (shakeholders) tetapi perusahaan juga mempunyai 

kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan (stakeholders) yang tidak 

dapat lepas dari kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi 

dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak.  

Pada umumnya CSR lebih menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap 

kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas (stakeholders) dari pada hanya 

sekedar kepentingan perusahaan itu sendiri. Banyaknya faktor yang 

mempengaruhi praktik pengungkapan CSR merupakan konsekuensi logis dari 

implementasi konsep good corporate governance (GCG), yang memiliki prinsip 

antara lain adalah bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan 

stakeholders sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang aktif 

dengan stakeholders demi kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang  

(Utama, 2007).  

Berbagai kegiatan CSR pada perusahaan umumnya berdampak pada 

pengeluaran, yang pada akhirnya akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal 

tersebut merupakan salah satu tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan kekayaan 

pemegang saham, yang dioperasionalkan dengan memaksimumkan keuntungan, 

sehingga kegiatan CSR sepertinya tidak konsisten dengan tujuan tersebut. Dengan 

demikian, perusahaan tidak termotivasi untuk melaksanakan CSR. 

Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility 

(CSR) merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi 

dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu 

nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya 
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(financial) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple 

bottom lines yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan (Daniri, 

2008). Lebih lanjut dalam mengungkapkan bahwa korporasi bukan lagi sebagai 

entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga teralienasi atau 

mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, 

melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan 

lingkungan sosialnya.  

Kita sering kali mendengar atau bahkan melihat ada perusahaan yang 

tidak mampu atau tidak sanggup untuk membayar seluruh atau sebagian utang 

(kewajibannya) yang sudah jatuh tempo pada saat ditagih. Atau terkadang 

perusahaan juga sering tidak meiliki dana untuk membayar kewajibanya tepat 

waktu. Hal tersebut terjadi karena perusahaan tidak memiliki dana yang cukup 

untuk menutupi utang yang jatuh tempo tersebut. 

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibilty 

(CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) 

perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap semua 

pemangku kepentingannya, yang diataranya adalah konsumen, karyawan, 

pemegang saham dan komunitas dalam segala aspek operasional perusahaan yang 

mencakup aspek ekonomi, social dan lingkungan. oleh karena itu, CSR 

berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, yakni suatu organisasi, 

terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus berdasarkan 

keputusannya tidak semata berdasarkan aspek ekonomi, misalnya tingkat 

keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan 
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lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun 

untuk jangka panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai 

kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara 

manajemen dampak (minimisasasi  dampak negatif dan maksimisasi dampak 

positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya. 

Pentingnya pengungkapan CSR telah membuat banyak peneliti untuk 

melakukan penelitian dan diskusi mengenai praktik dan motivasi perusahaan 

untuk melakukan CSR. Beberapa penelitian yang terkait dengan pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan telah banyak dilakukan, baik di dalam maupun 

di luar negeri. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Fadila O. N. (2016) ; Linda 

dan Erlina (2012); dan Rafika dan Yulius (2014)  

Faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR adalah profitabilitas. 

Hubungan profitabilitas terhadap pengungkapan CSR menurut Bowman dan Haire 

(1976) dalam Heckston dan Milne (1996) bahwa kepekaan sosial membutuhkan 

gaya managerial yang sama sebagaimana yang diperlukan untuk dapat membuat 

perusahaan menguntungkan (profitable). Penelitian yang dilakukan oleh Bowman 

dan Haire (1976) serta Preston (1978) dalam Hackston dan Milne (1996) 

mendukung adanya hubungan antara profitabilitas dengan pengungkapan CSR. 

Namun menurut hasil penelitian yang dilakukan Hackston dan Milne (1996) dan 

Belkaoui dan Karpik (1989) melaporkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR. Artinya masih terdapat kesenjangan diatara 

penelitian satu dengan penelitian lainya pada hasil profitabilitas dengan CSR. 
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Leverage memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki 

perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang. 

Scott (2000) menyampaikan pendapat yang mengatakan bahwa semakin tinggi 

leverage kemungkinan besar perusahaan akan mengalami pelanggaran terhadap 

kontrak utang, maka manajer akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang 

lebih tinggi dibandingkan laba dimasa depan. Perusahaan yang memiliki rasio 

leverage tinggi akan lebih sedikit mengungkapkan CSR supaya dapat melaporkan 

laba sekarang yang lebih tinggi.  

Berdasarkan  latar belakang yang diutarakan di atas maka peneliti perlu 

untuk menguji kembali ”PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS 

DAN SOLVABILITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE 

SOACIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN PT. INDAH 

LOGISTIC CARGO (Cabang Kenjeran)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang di 

bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibilty 

pada perusahaan PT. Indah Logistic Cargo (Cabang Kenjeran) ?  

2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility pada 

perusahaan PT. Indah Logisti Cargo (Cabang Kenjeran)? 

3. Apakah Solvabilitas berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibilty 

pada perusahaan PT. Indah Logistic Cargo (Cabang Kenjeran)? 
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1.3 Tujuan penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisa : 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan 

Corporatae Social Responsibilty yang di terapkan pada perushaan PT. Indah 

Logistic Cargo (Cabang Kenjeran)? 

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibilty yang di terapkan pada  PT. Indah Logistic 

Cargo (Cabang Kenjeran)? 

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh solvabilitas terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibilty yang di terapkan pada  perusahaan PT. Indah 

Logistic Cargo (Cabang Kenjeran)? 

1.4 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan 

kontribusi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau bersangkutan baik secara 

praktis,teoritis maupun kebijakan sebagai berikut. 

1. Kontribusi praktis  

a. Bagi Pihak Perusahaan dan Manajemen  

Dalam manajemen perusahaan perusahaan dapat memberikan pemikiran 

dan wawasan baru tentang pentingnya pertanggung jawaban social perusahaan 

yang diuangkapkan didalam laporan keuangan tahunan yang disebut sustainbility 

report dan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijaksanaan perusahaan 

untuk lebih meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan social sekitar. 
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b. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dapat memberi stimulus secara proaktif sebagai pengontrol atas 

perilaku-perilaku perusahaan dan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat 

akan hak-hak  apa saja yang seharusnya mereka peroleh. 

c. Kontribusi Teoritis 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang 

membaca, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya 

tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas terhadap corporate 

social responsibility. Dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan informasi 

bagi perpustakaan STIESIA Surabaya untuk menambah referensinya serta dapat 

digunakan untuk bahan perbandingan peneliti selanjutnya dalam melakukan 

penelitian. 

d. Kontribusi Kebijakan 

Memberikan sumbangan pemikiran kepada manajamen PT. Indah 

Logistic Cargo (Cabang Kenjeran), tentang apa pengaruh dari profitabilita, 

likuiditas dan solvabilitas terhadap corporate social responsiblity. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar penelitian ini tidak mengalami kesalah pahaman dan untuk 

menghindari melebarnya pembahasan masalah yang akan diteliti, maka dibatasi 

pada pengaruh Profitabilitas(ROA), likuiditasdan(CR) dan Solvabilitas(DAR) 

terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibiliy (CRS) 


