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ABSTRACT 

 

!owadays, Corporate Social Responsibility (CSR) has drawn the international 

community’s attention (not only from developed countries but also from developing 

countries). This is showed by many attempts to implement a sustainable CSR concept 

at international level, with good responds from developing countries. This related 

with problems such as global warming, depletion of the ozone layer, and pollution 

that threaten the sustainability of society and environment and eventually danger the 

perpetuation of life of human being. Hence, it is appropriately for companies to have 

social responsibilities. But, unfortunately, to implement CSR in a company needs a 

high cost. This has become one of obstacles for a company management that has 

tendency only pay attention to their financial performance to adopt CSR in their 

business strategy. 

The purpose of this research is to gather an empiric evidence of CSR influence in 

Indonesia BUM!’s bank 2001-2008’s at company financial performance which 

measured by Return On Equity (ROE). Data used is allocation of costs CSR at 

BUM!’s bank in Indonesia and calculation of ratio ROE for the period of year 2001 

until 2008, what is got from financial statement of each bank. Analysis with simple 

regressions shows that CSR have a significant effect on ROE. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Return On Equity, BUM!’s bank in 

Indonesia. 
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BAB I  

PE�DAHULUA� 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Salah satu isu menarik dan menjadi pusat perhatian saat ini adalah masalah yang 

berkaitan dengan ethics dan tanggungjawab moral perusahaan terhadap eksistensinya 

dalam masyarakat, yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) (The 

Independent, 2005 dalam O’Regan, 2006, p.417 & Barnett, 2005). Tanggung jawab sosial 

dari perusahaan terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua stakeholder, termasuk di 

dalamnya adalah pelanggan atau customer, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, 

pemerintah, supplier bahkan juga kompetitor.  

Nugroho (2006) dalam Zuhroh (2006) merumuskan CSR dengan triple bottom line: 

people, planet dan profit. Triple bottom line tersebut mengukur kinerja keuangan, sosial 

dan lingkungan yang berfokus pada sustainability, sehingga bisnis tidak hanya 

memperhatikan laba tetapi juga memperhatikan manusia dan planet. Kepedulian 

masyarakat internasional terhadap sustainable CSR ini ditunjukkan dengan adanya 

beberapa upaya yang dilakukan di tingkat internasional dalam menjabarkan dan 

menerapkan konsep sustainable CSR. Salah satu konsepnya adalah peluncuran Socially 

Responsible Investment (SRI) di pertengahan 1990. Konsep SRI telah berhasil mengalirkan 

pendanaan global, dimana akhir tahun 2003 tercatat dana sebesar 34 miliar Euro. Menurut 

Purwati (2006), bila definisi SRI yang dipakai tidak terlalu ketat, misalnya hanya untuk 

perusahaan yang tidak beroperasi di Negara yang banyak melanggar Hak Asasi Manusia 
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(HAM), maka jumlah dana yang dikelola menggunakan prinsip SRI mencapai 218 miliar 

Euro atau lebih dari 2000 triliun rupiah. 

Contoh lain dari upaya menerapkan sustainable CSR adalah Extractive Industry 

Transparency Initiative (EITI). EITI merupakan inisiatif pemerintah Inggris dan disambut 

baik pemerintah Indonesia dan belasan Negara maju dan berkembang lainnya, untuk 

meningkatkan transparansi pembiayaan dan penerimaan dana pada sektor industri 

ekstraktif. Sementara itu, Global Reporting Initiative (GRI) adalah salah satu usaha di 

tingkat internasional untuk memperoleh informasi yang lebih rinci dari sekedar kinerja 

keuangan perusahaan, termasuk dampak kegiatan bisnis mereka terhadap kelestarian 

lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat (Purwati, 2006). 

Dari ketiga konsep sebagai upaya penjabaran dan penerapan sustainable CSR 

menunjukkan adanya dukungan besar dari dunia internasional baik Negara maju maupun 

berkembang terhadap konsep CSR. Namun, perlu diingat bahwa posisi yang kuat dalam hal 

penguasaan modal membuat perusahaan menjadi jauh lebih berkuasa daripada Negara. 

Seperti contoh yang dikemukakan oleh Prasetyantoko (2002), yaitu penjualan General 

Motors di Afrika Selatan tiap tahun mencapai $176.6 miliar adalah lebih tinggi dari GDP 

Afrika Selatan yang hanya sebesar $140 miliar. Dalam kondisi demikian menunjukkan 

General Motors memberi kontribusi penting bagi perolehan pendapatan Negara dari sektor 

pajak. Perusahaan bisa saja berdalih telah melakukan tanggung jawab dengan pembayaran 

pajak yang besar kepada pemerintah. Jika demikian, maka dukungan dari pemerintah 

Negara terhadap CSR merupakan pelengkap, selebihnya diputuskan oleh kebijakan 

perusahaan sendiri. 
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Masalahnya, budaya awal perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan (shareholder 

theory). Jadi, yang dilihat dari bisnis adalah untung atau rugi, sementara keikutsertaan 

perusahaan dalam tanggung jawab sosial justru manambah biaya karena harus 

mengeluarkan biaya ekstra untuk pengolahan limbah, perlindungan kesehatan dan 

keselamatan kerja karyawan serta lingkungan, strict control terhadap produk agar ramah 

lingkungan. Semuanya itu menambah biaya perusahaan yang akan mengurangi pembagian 

keuntungan (dividen) bagi investor. Menurut Tanimoto dan Suzuki (2005), di Jepang 

sampai November 2003 ada 66 perusahaan yang mempublikasikan CSR Report 

berdasarkan Guidelines of Global Reporting Initiative (GRI). Sampai November 2003, 

Jepang adalah Negara tertinggi yang mempublikasikan CSR Report. 

Di Indonesia wacana mengenai CSR mulai mengemuka pada tahun 2001, namun 

sebelum wacana ini mengemuka telah banyak perusahaan yang menjalankan CSR dan 

sangat sedikit yang mengungkapkannya dalam sebuah laporan. Pada tahun 2005 hanya ada 

27 perusahaan yang memberikan laporan mengenai aktivitas CSR yang dilaksanakannya. 

Hal ini terjadi mungkin karena kita belum mempunyai sarana pendukung seperti: standar 

pelaporan, tenaga terampil (baik penyusun laporan maupun auditornya). Di samping itu 

sektor pasar modal Indonesia juga kurang mendukung dengan belum adanya penerapan 

indeks yang memasukkan kategori saham-saham perusahaan yang telah mempraktikkan 

CSR. Sebagai contoh, !ew York Stock Exchange memiliki Dow Jones Sustainability Index 

(DJSI) bagi saham-saham perusahaan yang dikategorikan memiliki nilai corporate 

sustainability dengan salah satu kriterianya adalah praktik CSR. Begitu pula London Stock 

Exchange yang memiliki Socially Responsible Investment (SRI) Index dan Financial Times 

Stock Exchange (FTSE) yang memiliki FTSE4Good sejak 2001. Di Indonesia walaupun 
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sektor pasar modalnya belum memiliki penerapan indeks yang memasukkan kategori 

saham-saham perusahaan yang telah mempraktikkan CSR, namun terus menjadi sorotan, 

hal ini ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No.40 Pasal 

74 Tahun 2007 tentang PT) pada 20 Juli 2007 (BN 7552/9B-20B, dst.) yang mendapatkan 

banyak kritik karena mengkonsepsikan CSR secara kerdil, selain UU No.40 Pasal 74 

terdapat juga UU No 25 Tahun 2007 yang mewajibkan setiap penanam modal untuk 

melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan. Konsep CSR versi Global Compact oleh 

PBB memandang CSR secara luas mencakup hak asasi manusia (HAM), tenaga kerja, 

lingkungan dan mengharamkan korupsi. Indonesia sebagai salah satu dari 116 negara 

anggota Global Compact seharusnya merumuskan CSR seperti konsep Global Compact 

(business news, 2007). 

Salah satu contoh penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia 

adalah adanya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada lembaga BUMN di 

Indonesia. PKBL merupakan program pembinaan  usaha kecil dan pemberdayaan kondisi 

lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah 

penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% dari laba bersih untuk 

program kemitraan dan maksimal 2% dari laba bersih untuk program bina lingkungan. 

Goukasian dan Whitney (2007), meneliti hubungan CSR dengan kinerja yang 

menganalisis kinerja keuangan dan operasional perusahaan memiliki tanggung jawab 

secara sosial dan etis. Kesimpulan dari penelitian Goukasian dan Whitney mengindikasikan 

bahwa perusahaan yang mengeluarkan biaya untuk bertanggungjawab secara sosial dan etis 

tidak menyebabkan trade-offnya negatif dan tetap dapat menampilkan kinerja sebaik 

perusahaan lain yang tidak mengimplementasikan CSR. Tsoutsoura (2004) menemukan 
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bahwa CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Menurut Tandelilin 

(2001:240), kinerja perusahaan dapat diukur menggunakan Return On Equity (ROE) yang 

merupakan salah satu indikator penting bagi investor untuk menilai prospek perusahaan di 

masa mendatang dengan melihat pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Weston dan 

Brigham (1993:305) berpendapat bahwa dengan ROE, investor atau pemilik dapat melihat 

tingkat pengembalian atas investasi yang diukur dengan membandingkan laba bersih 

terhadap ekuitas saham biasa. 

Peneliti bertujuan mengembangkan penelitian sebelumnya dan berbeda dalam hal 

pengukuran variabel corporate social responsibility (CSR) dan Return On Equity (ROE) 

yang telah disesuaikan dengan kondisi lingkungan Bank BUMN di Indonesia. 

 

1.2. Masalah Penelitian 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang seperti yang dimaksudkan di atas, maka perlu 

diungkapkan dan diidentifikasikan masalah-masalah yang dibahas. Masalah-masalah 

tersebut adalah CSR belum dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia sebagai salah satu 

Negara yang masuk dalam Global Compact, longgarnya peraturan mengenai penerapan 

CSR di Indonesia, adanya pandangan bahwa penerapan program CSR pada perusahaan 

hanya akan menambah biaya saja dan tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan, 

serta masih kentalnya budaya awal perusahaan mengenai tujuan awal perusahaan yaitu 

hanya memaksimalkan laba (shareholder theory). 
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1.2.2. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diidentifikasikan, maka penulis membuat 

beberapa pembatasan pada masalah yang dibahas agar masalah yang dibahas lebih fokus. 

Beberapa pembatasan masalah tersebut adalah penelitian hanya dilakukan pada lingkup 

Bank-bank BUMN atau Bank-bank persero saja, data yang digunakan dalam penelitian 

adalah periode tahun 2001-2008.  

Penulis membahas tentang bank-bank BUMN karena adanya peraturan Menteri 

Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-05 /MBU/2007 tentang 

ketentuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang merupakan wujud dari 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

 

1.2.3. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi intisari masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

Apakah penerapan corporate social responsibility (CSR) berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan Bank BUMN di Indonesia yang diukur dengan ROE? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: 

Pengaruh signifikan penerapan corporate social responsibility (CSR) terhadap kinerja 

keuangan Bank BUMN di Indonesia yang diukur dengan ROE. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi perusahaan atau praktisi, dapat  memberikan  sumbangan  pemikiran  tentang 

pentingnya pertanggungjawaban sosial perusahaan yang diungkapkan di dalam laporan 

yang disebut sustainibility reporting dan sebagai pertimbangan dalam pembuatan 

kebijaksanaan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya  pada lingkungan 

sosial. 

2. Bagi investor, akan memberikan wacana baru dalam mempertimbangkan   aspek-aspek 

yang perlu diperhitungkan dalam investasi yang tidak terpaku pada ukuran-ukuran 

moneter. 

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. 

4. Bagi lembaga- lembaga pembuat peraturan/ standar, misalnya Bapepam, IAI dan 

sebagainya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

penyusunan standar akuntansi lingkungan dan sebagai bahan masukan dalam 

meningkatkan kualitas standar dan peraturan yang sudah ada. 

5. Bagi lingkungan akademis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah 

wawasan tentang CSR pada lingkungan bank BUMN dan hasil penelitian ini juga dapat 

digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. 
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1.5. Sistematika Pembahasan 

BAB I. PENDAHULUAN: 

Bab ini menjelaskan latar belakang yang mendasari proposal skripsi ini, 

perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS: 

Bab ini menjelaskan teori yang berhubungan dengan penelitian, hasil dari 

penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran dari penelitian ini. 

BAB III. METODE PENELITIAN: 

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, metode analisa 

data serta variabel dan pengukuran yang digunakan dalam penelitian 

BAB IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN: 

Bab ini berisi uraian-uraian hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi obyek 

penelitian, analisa pembahasan yang menjadikan data obyek penelitian untuk 

menjawab masalah penelitian. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN: 

Berisi rangkuman dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta saran yang 

bersifat operational yang didapat dari hasil penelitian. 
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BAB II 

LA�DASA� PEMIKIRA� TEORITIS 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Corporate Social Responsibility 

Menurut The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) (Fox 

et al., 2002 dalam penelitian Siswanto, 2007), definisi CSR atau tanggung jawab sosial 

perusahaan adalah: “komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, 

beserta komunitas-komunitas setempat dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka 

meningkatkan kualitas kehidupan.”  

Tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) saat ini merupakan salah satu informasi 

yang sering diminta untuk diungkapkan oleh perusahaan. Guthrie dan Mathew (1985) 

berpendapat bahwa tanggungjawab sosial perusahaan dapat digambarkan sebagai 

ketersediaan informasi keuangan dan non keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi 

dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat dalam laporan 

tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah. 

CSR merupakan komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka 

panjang terhadap suatu isu tertentu di masyarakat atau lingkungan guna menciptakan 

lingkungan yang lebih baik. Wikipedia (2006) menyebutkan bahwa kontribusi dari 

perusahaan ini bisa berupa banyak hal, misalnya: bantuan dana, bantuan tenaga ahli dari 

perusahaan, bantuan berupa barang, dan bantuan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

CSR merupakan keseluruhan hubungan perusahaan dengan semua stakeholder-nya. 
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Menurut Basya (2004) dalam Setiawan (2005), Stakeholder di sini termasuk konsumen, 

karyawan, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, pemasok dan pesaing. Menurut 

Hopkins (2004), “CSR is concerned with treating the stakeholders of the firm ethically or 

in a responsible manner: ‘ethically or responsible’ means treating stakeholders in a 

manner deemed acceptable in civilized societies. Social includes economic responsibility. 

Stakeholders exist both within a firm and outside. The natural environment is a 

stakeholder. The wider aim social responsibility is to create higher and higher standards 

of living, while preserving the profitability of the corporation, for peoples both within 

and outside the corporation.” 

Hopkins (2004) memasukkan aspek ekonomi dalam definisi CSR karena 

menurutnya studi ekonomi merupakan ilmu sosial yang berpegang pada aspek keuangan. 

Istilah corporate responsibility di dalam CSR dimaksudkan agar perusahaan melihat CSR 

sebagai tanggung jawab yang sama pentingnya dengan tanggungjawab yang selama ini 

dijalankan perusahaan. 

Menurut Wibisono (2006:7), cara terbaik bagi perusahaan untuk dapat bertahan dan 

berhasil dalam jangka panjang adalah dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan 

masyarakat yang terus berubah. Hal ini telah disadari oleh para pemimpin perusahaan 

(Chief Executive Officer-CEO) di berbagai belahan dunia. Dengan memberikan perhatian 

yang cukup terhadap kepuasan stakeholder akan berdampak pada reputasi dan pangsa 

pasar perusahaan. Perhatian terhadap kepuasan stakeholder ditunjukkan dengan adanya 

CSR. CSR bermanfaat membantu perusahaan membangun hubungan baik dengan 

pemerintah, komunitas, dan stakeholder lainnya yang mampu menghindarkan perusahaan 

dari sangsi hukum, meluaskan reputasi dan kredibilitas perusahaan. 
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Perusahaan yang terlibat dalam aktivitas sosial akan membuat produk atau jasa 

perusahaan menjadi lebih attractive dan menyentuh konsumen secara keseluruhan. 

Menurut Hopkins (2004), kondisi tersebut membuat perusahaan menjadi lebih 

menguntungkan. Pada awal mengimplementasikan CSR akan meningkatkan biaya (cost) 

bagi perusahaan, namun keuntungan yang akan didapat perusahaan nantinya jauh lebih 

besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan perusahaan. 

Branco dan Rodrigeus (2007) berpendapat bahwa CSR diteliti sebagai sumber 

keunggulan kompetitif karena CSR tidak hanya berakhir pada aktivitas sosial saja, tetapi 

juga memiliki continuous impact yang positif bagi perusahaan. CSR membantu 

perusahaan memperoleh kelangsungan kinerja ekonomi dan keuangan yang kuat bagi 

jangka panjang. Dengan mengimplementasikan CSR secara tidak langsung perusahaan 

telah meminimalkan biaya implisit dari tindakan tak bertanggungjawab perusahaan 

(irresponsible acts). Biaya implisit tersebut antara lain: biaya hukum akibat tuntutan 

adanya limbah perusahaan yang merusak lingkungan, biaya claim karyawan akibat 

ketidakpedulian perusahaan terhadap kondisi kesehatan dan keamanan karyawan selama 

bekerja. Legnik-Hall (1996) dalam Goukasin dan Whitney (2007) mengatakan bahwa 

kualitas CSR memampukan perusahaan membangun hubungan yang efektif dengan 

stakeholder (tidak hanya shareholder), meningkatkan daya saing perusahaan, dan 

menyediakan keuntungan kompetitif dalam pasar bagi produk perusahaan, selanjutnya 

akan berdampak pada kinerja keuangan yang lebih tinggi. Karena menguntungkan, maka 

CSR diintegerasikan ke dalam perusahaan, atau minimal CSR akan dijalankan untuk 

jangka panjang (Hess et al., 2002; Porter & Kramer, 2002; Smith, 2003 dalam Branco & 

Rodrigues, 2007). 
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Kotler (2005) dalam Lenny (2006) memaparkan manfaat melakukan tanggung 

jawab sosial perusahaan dalam strategi dan operasi bisnis, yaitu: meningkatkan penjualan 

dan saham di pasaran (increased sales and market share), menguatkan posisi merk 

(strengthened brand positioning), meningkatkan citra dan pengaruh perusahaan 

(enhanced corporate image and clout), meningkatkan kemampuan untuk menarik, 

memotivasi, dan mempertahankan karyawan (increased ability to attract, motivate, and 

retain employees), mengurangi biaya operasi (decreased operating cost), meningkatkan 

kemampuan untuk menarik investor dan analisa keuangan (increased appeal to investor 

and financial analysis).” Menurut Heal dan Garret (2004), manfaat lain program CSR 

adalah pengurangan resiko, pengurangan sampah, membaiknya hubungan dengan 

pembuat aturan, meningkatkan ekuitas merk, membaiknya hubungan antar masyarakat 

dan produktivitas karyawan, menurunkan biaya modal. 

Menurut Amalia (2006), masih terdapat beberapa keuntungan lainnya dengan 

melakukan CSR, yaitu: meningkatkan image perusahaan, mengurangi biaya promosi 

iklan, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memotivasi karyawan, dan 

meningkatkan ketertarikan investor terhadap perusahaan. Perubahan perilaku organisasi 

atau perusahaan dengan melakukan aktivitas CSR membawa manfaat bagi perusahaan 

dan juga membawa dampak pada stakeholder sebagai pihak penerima aktivitas CSR 

perusahaan. 

Menurut Bradshaw dalam Harahap (2002), CSR dibagi dalam 3 bentuk: 1) 

Corporate Philantrophy, di sisi ini tanggung jawab sosial perusahaan masih bersifat 

kerelaan dan kedermawanan, belum sampai merupakan tanggung jawab; 2) Corporate 

Responsibility, kegiatan pertanggungjawaban sosial sudah merupakan tanggung jawab 
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perusahaan, bisa karena ketentuan undang-undang atau inisiatif dan kesadaran 

perusahaan; 3) Corporate Policy, tanggung jawab sosial sudah merupakan bagian dari 

kebijakan perusahaan. 

Tanggung jawab sosial perusahaan terdiri dari empat kategori (Caroll, 1991 dalam 

Branco & Rodrigues, 2007): 1) Tanggung jawab ekonomi, yang merefleksikan 

kepercayaan bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk memproduksi barang 

dan jasa yang diinginkan konsumen, dan perusahaan akan memperoleh keuntungan 

dalam proses penyediaan barang dan jasa; 2) Tanggung jawab hukum, dalam hal ini 

perusahaan diharapkan untuk mengejar tanggung jawab ekonomi dalam batasan hukum 

tertulis; 3) Tanggung jawab etis, dalam hal ini perhatian perusahaan terhadap harapan 

masyarakat akan perilaku bisnis, yang tidak diatur dalam hukum tertulis tetapi pada 

norma-norma, standar tak tertulis, dan nilai implisit yang diterima masyarakat; 4) 

Discretionary or philantrophic Responsibility, masyarakat berharap perusahaan tidak 

melakukan aktivitas bisnis yang merugikan masyarakat, selain itu diharapkan pula 

perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosial bukan karena paksaan hukum tetapi 

karena kesadaran dan kebijakan internal perusahaan. 

CSR tidak dapat dilepaskan dari good corporate governance, karena CSR yang baik 

(good CSR) memadukan empat prinsip good corporate governance, yaitu fairness, 

transparency, accountability, dan responsibility secara harmonis. Menurut Supomo 

(2004), ada perbedaan mendasar pada empat prinsip tersebut, tiga prinsip pertama 

cenderung bersifat shareholders driven karena lebih memperhatikan kepentingan 

pemegang saham perusahaan. Fairness bisa merupakan perlakuan yang adil terhadap 

pemegang saham minoritas, transparency menunjuk pada penyajian laporan keuangan 
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yang akurat dan tepat waktu, accountability diwujudkan dalam bentuk fungsi dan 

kewenangan RUPS, komisaris, dan direksi yang harus dipertanggungjawabkan. Prinsip 

responsibility lebih mencerminkan stakeholders driven karena lebih mengutamakan 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. 

Saat ini terdapat beberapa istilah yang merupakan penyempurnaan dari CSR, antara 

lain adalah Corporate Social Responsiveness, Corporate Citizenship, Corporate Social 

Performance. Istilah-istilah tersebut menekankan kepada pelaksanaan CSR yang lebih 

kompherensif oleh perusahaan kepada pihak stakeholders. Frederick (1994:154) 

menyatakan bahwa konsep Corporate Social Responsiveness lebih merujuk kepada 

kapasitas yang dimiliki perusahaan dalam memberikan tanggapan terhadap tekanan 

sosial. Corporate Citizenship digambarkan oleh Wood et al. (2002) sebagai berikut 

“warga Negara sebagai individu maupun perusahaan sebagai representasi kelompok 

individu yang mengejar kepentingan sendiri (self interest) di satu sisi, dan di sisi lain 

pemerintah sebagai representasi kepentingan kolektif”, dan Wood et al. (2002) mampu 

membuat kontras dua kepentingan yang ekstrim tersebut yang dapat menimbulkan 

ketegangan dalam suatu institusi sosial. Corporate Social Performance (CSP) 

dirumuskan oleh Wood (1991) sebagai berikut “ Corporate Social Performance adalah 

suatu konfigurasi prinsip-prinsip tanggung jawab sosial, proses social responsiveness 

serta berbagai kebijakan, program, dan hasil-hasil yang bisa diobservasi sebagai hasil dari 

hubungan sosial yang dilakukan perusahaan.” 
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2.1.2. Peraturan-peraturan (Regulatory) Penerapan CSR pada Perusahaan di Indonesia 

Indonesia mengambil inisiatif untuk melakukan regulasi pelaksanaan CSR dengan 

mencantumkan kewajiban melaksanakan CSR bagi perusahaan yang menjalankan 

kegiatan usaha di bidang sumber daya alam atau berkaitan dengan sumber daya alam, 

sebagaimana tercantum pada pasal 74 UU Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas. Di 

dalam Pasal 74 ayat 1-4 dijelaskan sebagai berikut: (1) Perseroan yang menjalankan 

kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, (2) tanggung jawab sosial dan 

lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang 

dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan 

dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, (3) perseroan yang tidak melaksanakan 

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab 

sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. 

Dalam penjelasan pasal demi pasal, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perseroan 

yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” sebagaimana 

dimaksud Pasal 74 ayat 1 adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan 

memanfaatkan sumber daya alam. Adapun yang dimaksud dengan “perseroan yang 

menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah 

perseroan yang tidak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan 

usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. 

Regulasi pelaksanaan CSR untuk kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan 

atau berkaitan dengan sumber daya alam dapat dipandang sebagai langkah preventif 
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untuk mencegah terjadinya dampak negatif lebih besar yang dapat ditimbulkan oleh 

perusahaan yang bergerak di industri tersebut. Regulasi ini dipandang oleh industri yang 

mengolah atau memanfaatkan sumber daya alam sebagai bentuk diskriminasi hukum, 

karena menurut kalangan industri ini, bukan hanya mereka yang usahanya memberi 

dampak terhadap lingkungan dan masyarakat secara luas, melainkan industri lain pun 

bisa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sehingga 

industri-industri ini pun seharusnya diwajibkan untuk melaksanakan CSR. 

Argumentasi yang dikemukakan oleh kalangan industri yang mengolah sumber 

daya alam ada benarnya. Sebagai contoh industri media khususnya media televisi 

merupakan industri yang tidak terkena kewajiban melaksanakan CSR, akan tetapi ada 

dugaan kuat bahwa tayangan televisi dapat memberikan dampak negatif terhadap pemirsa 

televisi terutama dari kalangan anak-anak. Sejauh ini belum tampak langkah-langkah 

signifikan yang telah dilakukan oleh televisi untuk meminimalisasikan dampak tayangan 

televisi, dalam bentuk kegiatan CSR. 

Kelemahan lainnya yang masih melekat pada UU Nomor 40 pasal 74, adalah bahwa 

undang-undang ini belum dijabarkan lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang 

lebih memperjelas UU nomor 40 Pasal 74, seperti: kriteria perusahaan yang dikenakan 

kewajiban CSR, sanksi apa saja yang diberikan kepada perusahaan yang melanggar 

kewajiban CSR, berapa besar anggaran minimum biaya CSR yang harus dianggarkan 

oleh perusahaan (karena pengaturan penganggaran biaya CSR menurut asas kepatutan 

dan kewajiban bersifat sangat arbitrer bahkan tidak jelas). 

Kewajiban melaksanakan CSR juga diberlakukan bagi perusahaan yang melakukan 

penanaman modal di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 
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Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang tertuang dalam Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 

34 yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

2.1.2.1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 tentang Penanaman Modal, 

Setiap penanam modal berkewajiban: 

a. Menerapkan prinsip corporate governance yang baik; 

b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; 

c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya 

kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

d. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan. 

Dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini, dijelaskan bahwa yang 

dimaksud “tanggung jawab sosial perusahaan” sebagaimana tercantum pada Pasal 15 

huruf b adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal 

untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan 

lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. 

 

2.1.2.2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 17 tentang Penanaman Modal, 

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib 

mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar 

kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

 

 

PENGARUH PENERAPAN..., GRESCELA NOVA NATALIA, Ak.-IBS, 2009



32 

 

2.1.2.3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 34 tentang Penanaman Modal, 

Badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif berupa: 

a. Peringatan tertulis; 

b. Pembatasan kegiatan usaha; 

c. Pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal; atau 

d. Pencabutan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal. 

 

2.1.3. Penerapan CSR pada BUMN di Indonesia 

2.1.3.1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

05/MBU/2007 dalam Bab I Pasal 1, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik 

Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 

Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang 

dipisahkan. Perusahaan perseroan atau persero adalah BUMN yang berbentuk 

perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 

51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya 

mengejar keuntungan. Perusahaan Perseroan Terbuka atau persero terbuka adalah 

persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau 

persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di bidang pasar modal. Perusahaan Umum atau Perum adalah BUMN yang 

seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk 
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kemanfaatan umum berupa penyedian barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan 

sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 

 

2.1.3.2. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Sebagai Wujud CSR dalam BUMN 

2.1.3.2.1. Sejarah Ringkas PKBL 

Pembinaan usaha kecil oleh BUMN dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan 

Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan 

(Persero). Pada saat itu, biaya pembinaan usaha kecil dibebankan sebagai biaya 

perusahaan. Dengan terbitnya keputusan Menteri Keuangan 

No.:1232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989 tentang Pedoman Pembinaan 

Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara, dana 

pembinaan disediakan dari penyisihan sebagian laba sebesar 1%-5% dari laba setelah 

pajak. Nama program saat itu lebih dikenal dengan Program Pembinaan Pengusaha 

Golongan Ekonomi Lemah dan Koperasi (Pegelkop). 

Pada tahun 1994, nama program diubah menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan 

Koperasi (Program PUKK) berdasarkan keputusan Menteri Keuangan 

No.:316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Program Pembinaan Usaha 

Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik 

Negara. Memperhatikan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, 

pedoman pembinaan usaha kecil tersebut, pedoman pembinaan usaha kecil tersebut 

beberapa kali mengalami penyesuaian, yaitu melalui Keputusan Menteri Negara 

Pendayagunaan BUMN atau Kepala Badan Pembina BUMN No.:Kep-
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216/MPBUMN/1999 tentang 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan 

Bina Lingkungan BUMN, Keputusan Menteri BUMN No.:Kep-236/MBU/2003 

tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan 

Program Bina Lingkungan, dan terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN 

No.:Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN 

dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. 

Pembinaan usaha kecil yang dilakukan BUMN tidak terlepas dari beberapa 

peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu: 

a. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan 

Usaha Kecil. 

Penjelasan Pasal 16: “…Lembaga pembiayaan menyediakan dukungan modal 

untuk pembinaan dan pengembangan usaha kecil antara lain meliputi skim modal 

awal, modal bergulir, kredit usaha kecil, kredit program dan kredit modal kerja 

usaha kecil, kredit kemitraan, modal ventura, dana dari bagian laba Badan Usaha 

Milik Negara, anjak piutang dan kredit lainnya.” 

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. 

Pasal 2: “…salah satu tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan 

bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, 

dan masyarakat.” 

Pasal 88 ayat (1): “…BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk 

keperluan pembinaan usaha kecil atau koperasi serta pembinaan masyarakat 

sekitar BUMN.” 
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c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. 

Pasal 74 ayat (1) : “…Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang 

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan…” 

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah. 

Pasal 21 : “...Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari 

penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil 

dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. 

Menurut Kementerian Negara BUMN mengenai PKBL (2007), PKBL 

merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan 

oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan 

laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih 

untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk 

Program Bina Lingkungan. 

 

2.1.3.2.2. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil 

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil atau Program Kemitraan 

adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh 

dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. 

Usaha kecil yang ikut serta dalam program kemitraan adalah sebagai berikut: 
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a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan 

tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 

b. Milik Warga Negara Indonesia; 

c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan 

Usaha Menengah atau Usaha Besar; 

d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, 

atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi; 

e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan; 

f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun; 

g. Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable). 

Dana program kemitraan bersumber dari penyisihan laba setelah pajak 

maksimal 2%. Dana program kemitraan diberikan dalam bentuk: 

a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam 

rangka meningkatkan produksi dan penjualan; 

b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha 

Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam 

rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan; 

c. Program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas (capacity building) 

UMK binaan dalam bentuk bantuan pendidikan/pelatihan, pemagangan, dan 

promosi. Capacity Building diberikan di bidang produksi & pengolahan, 
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pemasaran, SDM, dan teknologi. Dana capacity building bersifat hibah dan hanya 

dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan UMK Binaan.  

 

2.1.3.2.3. Program Bina Lingkungan BUMN 

Program Bina Lingkungan atau Program BL, adalah program pemberdayaan 

kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba 

BUMN. 

Dana program BL bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal 

sebesar 2%. Ruang lingkup bantuan program BL BUMN berupa bantuan korban 

bencana alam, bantuan pendidikan atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, 

bantuan pengembangan prasarana atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan 

pelestarian alam. 

 

2.1.4. Evolusi Konsep Tanggung jawab Sosial dari Perspektif Stakeholder 

Gagasan CSR tidak hanya menekankan pada masalah finansial, tetapi juga bidang 

sosial dan lingkungan. Bidang lingkungan berkisar pada masalah material, energi, emisi, 

supplier, transportasi dan hal lain yang berkaitan dengan alam dan lingkungan. Sementara 

itu, sisi sosial berkaitan dengan pekerja yang di dalamnya termasuk pembelajaran, 

kesempatan kerja, jaminan kesehatan, dan hal lain yang terkait dengan tenaga kerja, hak 

asasi, komunitas sosial, dan masalah yang berkaitan dengan keamanan produk termasuk 

garansi dan kejujuran iklan. 
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Keterlibatan perusahaan dalam bidang sosial dan lingkungan telah mengalami 

perjalanan panjang. Menurut Harahap (2002:356-358), hingga saat ini ada tiga model 

yang menggambarkan keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial, yaitu: 

1) Model klasik, 

Menurut Shareholder Theory dan Friedman, perusahaan tidak perlu 

memikirkan hal-hal lain di luar usaha mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. 

Perusahaan tidak perlu bersusah payah memikirkan masalah lingkungan dan usaha 

perbaikannya serta yang berkaitan dengan efek sosial yang ditimbulkan perusahaan. 

Satu-satunya yang perlu dipikirkan adalah kepentingan para pemegang saham. 

2) Model manajemen, 

Dimana kepentingan perusahaan tidak hanya para pemegang saham, tetapi 

juga pihak lain yang terkait dengan perusahaan, seperti: karyawan dan pemasok. 

Model ini menitikberatkan pada kesejahteraan manajemen. 

3) Model lingkungan sosial, 

Meyakini bahwa perusahaan berhubungan dengan lingkungan sosial, sehingga 

perusahaan harus berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan persoalan lingkungan 

sosial. 

Menurut Harahap, selain tiga model tersebut, ada juga pandangan terhadap 

perkembangan CSR dan pandangan etika dengan bertolak pada tiga dimensi milik 

Prakash Sethi, yaitu: 

1) Social obligation: tanggung jawab perusahaan terhadap permintaan pasar sesuai 

ketentuan hukum. 
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2) Social Responsibility: usaha menggerakkan perusahaan sehingga tindakannya sesuai 

norma, nilai, dan harapan yang berlaku di masyarakat. 

3) Social Responsiveness: respon perusahaan untuk menjawab isu sosial yang akan 

timbul di masa mendatang. Konsep responsif sosial (social responsiveness) 

menyarankan bahwa hal yang penting bukanlah pada bagaimana suatu perusahaan 

merespon tekanan sosial, tetapi pada apa yang seharusnya menjadi aturan jangka 

panjang perusahaan dalam suatu sistem sosial yang dinamis. 

Sethi (1979) dalam Branco dan Rodrigues (2007) memberi ciri antara kewajiban 

sosial (social obligation), tanggung jawab sosial (social responsibility), dan responsif 

sosial (social responsiveness). Menurut Sethi, perusahaan sama seperti lembaga sosial 

lain, yaitu sebagai bagian integral dari masyarakat dan harus bergantung pada penerimaan 

masyarakat akan aturan dan aktivitas bisnis perusahaan demi menjaga eksistensi dan 

keberlanjutan aktivitas operasi perusahaan serta pertumbuhan perusahaan di masyarakat. 

Menurut Sethi, pada awalnya dia berpendapat bahwa konsep social responsiveness 

dapat dilihat sebagai pengganti konsep tanggung jawab sosial, namun dia menolaknya 

dengan adanya pendapat dari Caroll (1979) dalam Branco dan Rodrigues (2007) bahwa 

social responsiveness bukan alternatif tanggung jawab sosial, tetapi lebih ke fase 

tindakan dari respon manajemen dalam lapisan sosial. Menurut Wartick dan Cochran 

(1985) dalam Branco dan Rodrigues (2007), antara social responsiveness dengan social 

responsibility seharusnya dimasukkan dalam dimensi terpisah dari keterlibatan sosial 

perusahaan. Jadi, dengan adanya perubahan tersebut, konsep social responsiveness dan 

kinerja sosial perusahaan (corporate social performance) dapat dipandang sebagai 

evolusi dari konsep tanggungjawab sosial. 
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2.1.5. Stakeholder Theory dalam Corporate Social Responsibility 

Konsep tanggung jawab sosial menyiratkan bahwa perusahaan dengan sukarela 

mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasi dan 

interaksi mereka dengan stakeholders. Menurut Clarke (1998) dan Lantos (2001) dalam 

Branco dan Rodrigues (2007), ada dua pandangan berbeda tentang peran bisnis dalam 

masyarakat yang sering menjadi perdebatan dalam hubungannya dengan perspektif 

shareholder dan stakeholder. Perspektif shareholder meyakini bahwa tanggung jawab 

sosial manajer hanya melayani kepentingan shareholder dengan cara terbaik yang 

mungkin dilakukan oleh manajer, menggunakan sumber daya perusahaan untuk 

kesejahteraan shareholder. Sedangkan perspektif stakeholder menyatakan bahwa 

perusahaan selain dipengaruhi oleh shareholder, juga ada kelompok atau unsur-unsur lain 

yang dipengaruhi dari adanya aktivitas perusahaan, seperti karyawan, komunitas lokal 

dan kelompok atau unsur lain yang juga harus menjadi pertimbangan bagi manajer dalam 

membuat keputusan. Menurut Branco dan Rodrigues (2007), dua pandangan dalam 

aturan bisnis di masyarakat tersebut dibedakan menjadi: 

1. Classical View: 

Didasarkan pada neoclassical economy theory, yang berfokus pada shareholder 

profit. Pandangan ini berdasarkan tiga pola pikir berbeda, yaitu: 

a) Shareholder sebagai pemilik perusahaan, sehingga manajer tidak memiliki hak 

untuk membuat peraturan sesuai keinginan mereka sendiri atau bebas menentukan 

keputusan, atau menggunakan sumber daya untuk tujuan sosial yang jelas sekali 

bahwa tujuan sosial tidak mungkin bisa dihubungkan langsung dengan laba, 

PENGARUH PENERAPAN..., GRESCELA NOVA NATALIA, Ak.-IBS, 2009



41 

 

b) Peran perusahaan untuk memproduksi kesejahteraan dan mengejar tujuan 

tanggung jawab sosial dapat merusak kinerja mereka dalam peran yang 

bertentangan dengan alokasi sumber daya yang efisien, 

c) Organisasi ada untuk berhubungan dengan berbagai macam fungsi, namun fungsi 

perusahaan dan manajer tidak pada peran sebagai pihak yang melakukan aktivitas 

sosial. 

2. Stakeholder View: 

Didasarkan pada teori stakeholder yang berasumsi bahwa di luar shareholder ada 

pihak-pihak lain yang berjasa dalam tindakan atau aktivitas perusahaan, sehingga 

perusahaan dianggap mempunyai tanggung jawab sosial yang membuat mereka perlu 

mempertimbangkan pihak lain yang berkepentingan juga dalam aktivitas perusahaan. 

Termasuk dalam stakeholders adalah kelompok dan individu yang diuntungkan, 

dihargai atau dirugikan atau bahkan dieksplorasi oleh tindakan perusahaan (Freeman, 

1998 dalam Branco & Rodrigues, 2007), juga termasuk kreditor, karyawan, 

pelanggan, pemasok, dan komunitas secara luas. Menurut Werhane dan Freeman 

(1999) dalam Branco dan Rodrigues (2007), tujuan perusahaan seharusnya adalah 

mensukseskan perusahaan dan semua stakeholder utamanya. Pandangan aktivis sosial 

terhadap teori stakeholder adalah perusahaan bertanggungjawab terhadap stakeholder 

lain di luar shareholder. Karena itu, perusahaan perlu bertindak aktif mempromosikan 

minat sosialnya, bahkan ketika masyarakat tidak mempermasalahkannya. Menurut 

Lantos (2001) dalam Branco dan Rodrigues (2007), perusahaan seharusnya terlibat 

aktif dalam program-program yang dapat mengatasi masalah sosial seperti 
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menyediakan kesempatan kerja, dan memperbaiki lingkungan, sekalipun program itu 

menjadi biaya bagi pemegang saham. 

 

2.1.6. Stakeholder Theory dan Tujuan Perusahaan 

Tujuan perusahaan adalah efisiensi. Argandona (2005) berpendapat bahwa efisiensi 

perusahaan dapat diukur dari neraca untuk mengetahui arus kas masuk dan arus kas 

keluarnya, selain itu juga dapat diukur dengan ukuran moneter. Lozano (2000) dalam 

Argandona (2005) mendefinisikan perusahaan sebagai: “…not only economic institution, 

but also sociological, cultural, political, and ethical institution, encompassed within a 

variety of disciplines, with different approaches and models, in terms of efficiency, but 

also in terms of power, conflict, legitimacy, social demands, meaning, culture…”. 

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan juga merupakan bagian dari 

masyarakat yang tidak terlepas dari aturan dan norma yang berlaku, serta kondisi 

lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi. Perusahaan ada dan berdiri karena 

adanya kebutuhan dan permintaan masyarakat. Itulah sebabnya perusahaan tidak akan 

dapat berfungsi dengan baik dalam pengasingan dari masyarakat dimana perusahaan 

tersebut beroperasi. Karena itu pencapaian keuntungan keuangan dan kontribusi sosial 

perusahaan merupakan satu kesatuan. Jadi dalam kegiatan operasinya perusahaan tidak 

hanya memperhatikan shareholder tetapi juga perlu memperhatikan stakeholdernya. 

Goukasin dan Whitney (2007) berpendapat bahwa teori stakeholder menyatakan 

stakeholder memiliki hak sama dengan shareholder yaitu boleh menempatkan 

permintaan dan keinginan pada perusahaan. Keseluruhan hubungan perusahaan dengan 

stakeholder disebut dengan CSR (Basya, 2004 dalam Setiawan, 2005, p.3). Menurut 
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Tirole (2001) dalam Goukasin dan Whitney (2007), dengan memperhatikan keinginan, 

permintaan dan perspektif masing-masing stakeholder akan membantu manajemen 

membuat keputusan lebih baik dibandingkan hanya dengan memperhatikan kepentingan 

shareholder saja. Dengan demikian pencapaian tujuan utama perusahaan 

(memaksimalkan keuntungan shareholder) akan lebih efisien dengan memperhatikan 

kebutuhan stakeholder. Pencapaian sukses komersial dengan cara memperhatikan nilai 

etis dan respek terhadap masyarakat, komunitas, dan lingkungan alam juga diartikan 

sebagai CSR (Business for Social Responsibility dalam Tsoutsoura, 2004). 

Dalam lingkungan bisnis yang tidak pasti (inflasi, skandal yang berdampak pada 

penurunan reputasi perusahaan, bencana alam, korupsi), salah satu upaya 

mempertahankan bisnis agar tetap eksis adalah dengan memperhatikan keinginan dan 

kebutuhan stakeholder yang selalu berubah dan meregenerasi. Dengan adanya kontribusi 

perusahaan terhadap stakeholder akan membantu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan perbaikan lingkungan yang mampu menghindarkan perusahaan dari 

kejadian negatif seperti banjir, klaim dari komunitas setempat akibat perilaku tak 

bertanggungjawab perusahaan. Menurut Kotler (2005) dalam Siswanto (2007), Tanggung 

jawab perusahaan dalam memberi kontribusi kepada stakeholder juga disebut CSR. 

 

2.1.7. Kinerja Keuangan Bank yang Diukur Dengan Return On Equity 

Return On Equity (ROE) merupakan salah satu rasio rentabilitas. Menurut Martono 

(2002), pada aspek rentabilitas yang dilihat adalah kemampuan bank dalam 

meningkatkan laba dan efisiensi usaha yang dicapai. Menurut Manurung dan Rahardja 

(2004), dengan menghitung rasio rentabilitas dari angka yang dihasilkan dapat 
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memberikan gambaran awal tentang kondisi bank umum yang sekaligus memberikan 

gambaran kemampuan pengelolaan. 

Return on Equity (ROE) juga merupakan salah satu alat utama yang sering 

digunakan investor dalam menilai saham. ROE bisa memberikan gambaran ketiga hal 

pokok, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profitability), efisiensi 

perusahaan dalam mengelola asset (assets management), hutang yang dipakai dalam 

melakukan usaha (financial leverage). 

Return On Equity (ROE) adalah rasio untuk mengukur keuntungan bersih yang 

diperoleh bank dari pengelolaan modal yang diinvestasikan oleh pemilik perusahaan. 

ROE diukur dengan perbandingan antara laba bersih dengan total modal. Manurung dan 

Rahardja (2004) berpendapat bahwa angka ROE yang semakin tinggi memberikan 

indikasi bagi para pemegang saham bahwa tingkat pengembalian investasi makin tinggi. 

Return On Equity (ROE) secara sederhana dapat dihitung sebagai berikut: 

ROE = laba bersih / nilai ekuitas. 

Namun jika dikaji lebih dalam, ROE dapat dibagi dalam 3 komponen utama yang terdiri 

dari profitabilitas, asset manajemen dan financial leverage. Sehingga ROE dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

ROE = Profit margin x asset turnover x leverage. 

Profit margin didapat dari laba dibagi nilai penjualan selama 1 tahun terakhir. Profit 

margin merupakan nilai sisa dari jumlah dana yang telah dibayarkan untuk biaya 

operasional perusahaan. Jadi, bila sebuah perusahaan ingin meningkatkan profit 

marginnya, yang harus dilakukan adalah mengendalikan sedemikian rupa biaya-biaya 

yang ditimbulkan dari kegiatan operasional perusahaan. Sehingga dengan semakin tinggi 
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profit margin maka semakin tinggi juga ROE yang dihasilkan. Selain itu profit margin 

juga merupakan gambaran kompetisi yang terjadi di industri perusahaan. Dalam industri 

yang kompetitif seperti sektor retail, perusahaan-perusahaan cenderung memiliki profit 

margin yang rendah, sebaliknya perusahaan-perusahaan yang cenderung bergerak di 

bidang monopolistik memiliki profit margin yang lebih tinggi. Dengan tinggi rendahnya 

tingkat kompetisi yang terjadi di dalam sebuah industri menyebabkan tinggi rendahnya 

profit margin suatu perusahaan. Semakin banyak jumlah perusahaan dalam sebuah 

industri maka semakin sedikit jumlah pangsa pasar yang didapatkan, sebaliknya semakin 

sedikit jumlah perusahaan dalam sebuah industri maka semakin banyak pangsa pasar 

didapatkan maka semakin besar profit margin yang dihasilkan. Perusahaan yang 

memiliki profit margin yang lebih tinggi di antara perusahaan sejenis, mengindikasikan 

bahwa posisi perusahaan lebih kuat dimata konsumen dan lebih memiliki efisiensi 

pengelolaan biaya. 

Asset turnover didapat dari besarnya jumlah penjualan dibagi dengan total asset 

perusahaan, asset turnover menggambarkan besarnya penjualan yang dihasilkan dari 

setiap rupiah asset yang dimiliki perusahaan. Asset turnover hanya merupakan angka 

perbandingan relatif saja, sehingga tidak bisa menggambarkan perusahaan baik atau 

buruk. Dalam konteks perhitungan ROE, yang memperhitungkan angka efisiensi asset 

turnover, profit margin dan financial leverage sehingga dapat digambarkan apakah 

perusahaan bagus atau biasa saja. 

Leverage didefinisikan sebagai besarnya rasio total asset dalam setiap ekuitasnya. 

Angka rasio leverage biasanya digunakan untuk mengetahui berapa besarnya hutang 

dalam total asset perusahaan. Mempunyai leverage yang tinggi tidak selalu berarti jelek, 
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bahkan leverage dalam tingkat tertentu bisa meningkatkan ROE. Leverage yang 

berlebihan pada akhirnya akan mengurangi profit margin mengurangi efisiensi perputaran 

asset. 

Dalam menganalisa ROE, tidak hanya menentukan besarnya penghasilan yang 

didapat dari investasi modal yang dilakukan. Dengan menganalisa ROE, dapat 

mengetahui kualitas penghasilan yang didapat perusahaan dengan menganalisa ketiga 

komponen yang mempengaruhi ROE yaitu profit margin, asset turnover dan leverage. 

 

2.2. Kerangka Pemikiran 

Sesuai tinjauan pustaka di atas, maka dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

  

 Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

Masalah yang akan diidentifikasi oleh penulis adalah “apakah penerapan Corporate 

Social Responsibility mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan 

Bank BUMN di Indonesia yang diukur dengan ROE?” 

 

2.3. Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Lindrawati, et al. (2008), Fakultas Ekonomi 

Unika Widya Mandala Surabaya, dengan judul Pengaruh Corporate Social Responsibility 

Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang Terdaftar Sebagai 100 Best Corporate 

Citizens oleh KLD Research & Analytics, dimana dalam penelitian ini variabel CSR (X) 

diukur dengan index shareholder dan stakeholder yang dipublikasikan oleh KLD 

ROE CSR 
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Research & Analytics yang membagi CSR dalam delapan kategori, sedangkan variabel 

kinerja perusahaan diukur dengan ROE. Hasil analisis regresi CSR terhadap ROE 

menunjukkan R Square sebesar 0,007 atau 0,7% variabel ROE mampu dijelaskan oleh 

variabel CSR, sedangkan 99,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam 

model ini. Dalam koefisien model regresi menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,108 

atau lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ROE (H0 tidak dapat ditolak). Hasil pengujian yang dilakukan oleh Lindrawati, 

et al. (2008) tidak konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tsoutsoura 

(2004) yang menyebutkan adanya hubungan positif antara CSR dengan ROE. 

Selain itu terdapat juga penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ni Wayan 

Yuniasih dan Made Gede Wirakusuma, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, dengan 

judul Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance sebagai variabel 

pemoderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa t hitung sebesar 4,774 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan nilai t hitung positif dan tingkat 

signifikansi ROA lebih kecil dari 0,05, maka variabel CSR dinilai mampu memoderasi 

hubungan antara kinerja keuangan dengan nilai perusahaan. 
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2.4. Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu di atas maka hipotesis penelitian ini 

adalah: 

H0 = CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank BUMN di 

Indonesia yang diukur dengan ROE. 

Ha = CSR berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank BUMN di Indonesia 

yang diukur dengan ROE. 
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BAB III 

METODE PE�ELITIA� 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis, yaitu menguji pengaruh 

penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap kinerja keuangan bank BUMN 

di Indonesia. Jenis investigasi penelitian ini adalah penelitian kausal (causal study), yaitu 

variabel independen menyebabkan variasi variabel dependen (Uma Sekaran, 2003, p.126). 

Metode penelitian adalah field experiments, yaitu melihat pengaruh atau hubungan sebab 

akibat antar variabel (Uma Sekaran, 2003, p.130). Unit analisis yang digunakan adalah 

Bank-bank BUMN di Indonesia, dengan jenis data yang digunakan adalah cross sectional 

yaitu pada periode 2001-2008. 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Data yang Dihimpun 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan 

yang terdapat dalam direktori Bank Indonesia (BI). Pengumpulan data dilakukan dengan 

cara menelusuri laporan tahunan dan informasi pertanggungjawaban sosial (CSR) bank 

yang terpilih sebagai sampel. 
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3.2.2. Metode Pengambilan Sampel 

Tehnik pengambilan sampel yang dilakukan dalam bentuk probability sampling. Sampel 

yang dipilih adalah Bank-bank BUMN atau Bank-bank Persero di Indonesia. Kriteria 

Pemilihan sampel adalah: 

1. Bank BUMN atau Bank Persero yang ada dalam Direktori Bank Indonesia, 

2. Memiliki laporan tahunan lengkap pada tahun 2001-2008, 

3. Memiliki data-data lengkap terkait dengan kebutuhan penelitian 

 

3.2.3. Tehnik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan 

keuangan publikasi bank yang ada pada Direktori Bank Indonesia. 

 

3.3. Metode Analisis Data 

3.3.1. Tehnik Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan menggunakan analisis statistik dengan program SPSS 

(Statistical Program for Social Science) versi 15.0. Penulis menggunakan analisis 

statistik dengan menggunakan data crossection. Data berisi 5 pengamatan pada 2 

variabel. 

Dua variabel yang diamati adalah sebagai berikut: 

1) Variabel independen atau variable bebas yang diteliti adalah penerapan Corporate 

Social Responsibility (CSR), Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-

05/MBU/2007 CSR (X) diukur dengan:  

CSR= 4% X Net Income 
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2) Dan variabel dependen yang diteliti adalah kinerja perusahaan yang diukur dengan 

ROE (Y). Perhitungan ROE adalah sebagai berikut: 

 Laba bersih 

ROE =    

 Total modal 

3.3.2. Tehnik Pengujian Hipotesis 

3.3.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Imam 

Ghozali: 74). Uji statistik umum yang digunakan untuk menguji normalitas adalah 

Kolmogorov-Smirnov test (Imam Ghozali: 77), selain itu dapat dilihat normal 

probability plot. Menurut Santoso (2008), Jika suatu distribusi data normal, maka data 

akan tersebar di sekeliling garis. 

 

3.3.2.2. Uji Asumsi Klasik 

3.3.2.2.1. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

Homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak 

terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan data cross section mengandung situasi 
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heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran 

(Imam Ghozali: 69). 

Beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu 

dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan 

residualnya (SRESID), jika membentuk pola teratur maka mengindikasikan terjadi 

heteroskedastisitas dan jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Imam 

Ghozali: 69). Cara lain adalah dengan uji Glejser, jika variabel bebas signifikan 

secara statistik mempengaruhi variabel terikat atau nilai Absolut Ut (AbsUt) < 0.05 

maka indikasi terjadi heteroskedastisitas dan bila nilai AbsUt > 0.05 maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas (Imam Ghozali: 72). 

 

3.3.2.3. Uji Statistik 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness 

of fitnya. Secara statistik, goodness of fit suatu model dapat diukur dari uji t, dan 

koefisien determinasi (R2). 

 

3.3.2.3.1. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa besar variasi variabel dependen (Y) 

mampu dijelaskan oleh variabel independen (X). Menurut Nachrowi (2002), bila R2= 

0 maka variasi dari variabel Y tidak dapat diterangkan oleh variabel X sama sekali 

dan bila R2= 1 maka variasi dari variabel Y, 100% dapat diterangkan oleh variabel X. 
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3.3.2.3.2. Uji t 

Model dari regresi linear sederhana adalah y = β0 + β1x + ε. Jika x dan y 

berhubungan secara linear maka β1 ≠ 0. Menurut Anderson, et.al. (2002), tujuan dari 

uji t adalah untuk menyimpulkan bahwa β1 = 0. 

Uji t untuk signifikansi dalam regresi linear sederhana adalah: 

H0: β1= 0 

Ha: β1≠ 0 

Rejection Rule: 

Menggunakan test statistics: Tolak H0 jika t < -tα/2 atau t > tα/2. 
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BAB IV 

A�ALISIS DA� PEMBAHASA� 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank-bank BUMN di Indonesia. 

Laporan keuangan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah laporan laba rugi dan 

perhitungan rasio keuangan masing-masing bank. Dalam penelitian ini terdapat 5 Bank 

BUMN pada tabel 4.1. berikut ini 

Tabel 4.1. 

Daftar Nama Bank 

No.                       Nama Bank 

1.        PT. BANK EKSPOR INDONESIA 
2.        PT. BANK MANDIRI, TBK 
3.        PT. BANK NEGARA INDONESIA, TBK 
4.        PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK 
5.        PT. BANK TABUNGAN NEGARA 
 

 

4.1.1. PT. Bank Ekspor Indonesia 

Menurut Wikipedia (2006), Bank ekspor impor Indonesia (Bank Exim) adalah bank 

milik pemerintah Indonesia yang spesialisasinya adalah dalam bidang pembiayaan 

perdagangan. Bank ini dimerger dengan tiga Bank  lainnya pada Juli 1999 untuk 

membentuk Bank Mandiri. 

Sejarah Bank Ekspor Impor Indonesia berawal dari perusahaan dagang Belanda 

!.V. !ederlansche Handels Maatschappij yang didirikan pada tahun 1842 dan 
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mengembangkan kegiatannya di sektor perbankan pada tahun 1870. Pemerintah 

Indonesia menasionalisasi perusahaan ini pada tahun 1960, dan selanjutnya pada tahun 

1965 perusahan ini digabung dengan Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara 

Indonesia Unit II. Pada tahun 1968 Bank Negara Indonesia Unit II dipecah menjadi dua 

unit, salah satunya adalah Bank Negara Indonesia Unit II Divisi Expor – Impor, yang 

akhirnya menjadi Bank Exim, bank pemerintah yang membiayai kegiatan ekspor dan 

impor. 

 

4.1.2. PT. Bank Mandiri, Tbk 

Bank Mandiri adalah sebuah bank persero yang berdiri pada tanggal 2 Oktober 

1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank milik Pemerintah yaitu, Bank 

Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank 

Exim), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), bergabung menjadi Bank Mandiri. 

 

4.1.3. PT. Bank Negara Indonesia, Tbk 

Bank Negara Indonesia berdiri pada tahun 1946, merupakan bank pertama yang 

didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Bank Negara Indonesia mulai 

mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, 

yakni ORI atau Oeang Republik Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1946. Setelah 

penetapan De Javsche Bank sebagai bank sentral, maka peranan Bank Negara Indonesia 

dibatasi sebagai bank sirkulasi atau bank sentral, lalu Bank Negara Indonesia ditetapkan 
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sebagai bank pembangunan yang bertindak sebagai bank devisa. Pada tahun 1988, nama 

Bank Negara Indonesia diubah menjadi BNI’46.  

 

4.1.4. PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk 

BRI berdiri pada tanggal 16 Desember 1895. Dari tahun 1895 sampai sekarang, 

BRI tetap konsisten memfokuskan pada pelayanan kepada masyarakat kecil, diantaranya 

dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil, hal ini tercermin 

dengan perkembangan penyaluran kredit usaha kecil (KUK) dari tahun ke tahun terus 

mengalami peningkatan. 

 

4.1.5. PT. Bank Tabungan Negara 

Bank Tabungan Negara didirikan dengan nama Bank Tabungan Pos (BTP), pada 

tanggal 9 April 1950, berdasarkan Undang-Undang darurat No. 9 Tahun 1950. Tahun 

1953 BTP berubah menjadi Bank Tabungan Negara (BTN) sampai dengan sekarang.  

Tugas pokok Bank Tabungan Negara, berdasarkan Undang-Undang nomor 20 

tahun 1968, disempurnakan sebagai lembaga untuk perbaikan ekonomi rakyat, dan 

pembangunan ekonomi nasional, dengan jalan menghimpun dana dari masyarakat, 

terutama dalam bentuk tabungan. 

Namun dengan meningkatnya kepercayaan terhadap BTN, sejalan dengan rencana 

pemerintah yang dimulai pada tahun 1974, untuk melaksanakan pembangunan 

perumahan, guna menunjang keberhasilan kebijakan tersebut, maka bank Tabungan 

Negara ditunjuk sebagai Lembaga Pembiayaan Kredit Perumahan untuk masyarakat 

berpenghasilan menengah ke bawah, berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. B-
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49/MK/IV/1/1974 Tanggal 29 Januari 1974. Lahirlah Kredit Pemilikan Rumah. Tahun 

1989 dengan surat Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, Bank 

Tabungan Negara berubah menjadi Bank umum. Tanggal 1 Agustus 1992, status hukum 

Bank Tabungan Negara dirubah menjadi perusahaan perseroan (persero) dengan 

pemilikan saham mayoritas adalah pemerintah Departemen Keuangan RI. 

 

4.2. Analisis atau Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1. Argumentasi Penelitian 

4.2.1.1. Uji Normalitas 

Tabel 4.2. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  CSR ROE 

N 40 40 

Normal 
Parameters(a,b) 

Mean 69988.78
34 

.221748 

Std. Deviation 69937.99
197 

.1234729 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .194 .130 

Positive .194 .130 

Negative -.176 -.077 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.226 .822 

Asymp. Sig. (2-tailed) .099 .508 

a  Test distribution is Normal. 

b  Calculated from data. 

 

Hasil uji normalitas menggunakan kolmogorov smirnov test menunjukkan tingkat 

signifikansi variabel CSR (X) dan variabel ROE (Y) adalah sebesar 0.099 dan 0.508, 

berarti variabel CSR (X) dan ROE (Y) berdistribusi normal karena asymp.sig (2 tailed) 

lebih besar dari 0.05. 
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Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan melihat normal probability plot, 

normal probability plot yang ditunjukkan pada gambar 4.1. menunjukkan bahwa data 

berdistribusi nomal karena tersebar di sekitar garis. 

 

 

 

Gambar 4.1. 
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Hasil uji normalitas menggunakan kolmogorov smirnov test dan normal 

probability plot menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sehingga penelitian 

dapat dilanjutkan untuk uji asumsi klasik lainnya dan uji statistik. 
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4.2.1.2. Uji Asumsi Klasik 

4.2.1.2.1. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.3. 

Uji Glejser 

Coefficientsa 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) .107 .012   8.745 .000 

CSR -1.89E-007 .000 -.239 -1.520 .137 

a  Dependent Variable: AbsUt 

Uji glejser menunjukkan bahwa nilai signifikansi AbsUt sebesar 0.137 atau 

lebih besar dari 0.05, hal ini mengindikasikan bahwa dalam penelitian tidak terjadi 

heteroskedastisitas karena variabel bebas tidak signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel terikat nilai Absolut Ut (AbsUt) atau tingkat signifikansi di 

atas 0.05 (Imam Ghozali, 1999). 

Uji Heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan melihat scatterplot. Dalam 

gambar 4.2. menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas dan teratur pada grafik 

plot, maka dapat diindikasikan dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas 

atau variance residual satu pengamatan kepada pengamatan yang lain adalah tetap 

atau homoskedastisitas. 
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Gambar 4.2. 
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4.2.1.3. Uji Statistik 

4.2.1.3.1. Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.4. 

Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 
 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .454(a) .206 .185 .1114682 

a  Predictors: (Constant), CSR 

b  Dependent Variable: ROE 

Dalam tabel 4.4. menunjukkan bahwa R square adalah sebesar 0.206 atau 

20.6%. Hal ini menunjukkan bahwa 20.6% variabel ROE mampu dijelaskan oleh 
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variabel CSR dan 79.4%  dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam 

model. 

 

4.2.1.3.2. Uji t 

Tabel 4.5. 

Uji t 

Coefficientsa 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) .166 .025   6.603 .000 

CSR 8.01E-007 .000 .454 3.139 .003 

a  Dependent Variable: ROE 
 

Hasil dari koefisien regresi menunjukkan bahwa tingkat signifikansi CSR 

adalah sebesar 0.003 atau kurang dari 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa CSR 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE, sehingga H0 berhasil ditolak. 

Dalam penelitian ini secara statistik dibuktikan bahwa CSR mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan Bank BUMN di Indonesia, 

dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap kenaikan CSR sebesar 1 jutaan 

Rupiah  setiap tahun menyebabkan kenaikan ROE sebesar 1% untuk periode tahun 

2001-2008. 

 

4.2.2. Kesesuaian dengan Landasan Teori 

Hasil penelitian ini konsisten dengan teori yang disampaikan oleh Tsoutsoura 

(2004) yang mengatakan bahwa CSR memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. 
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Branco dan Rodrigues (2007) berpendapat bahwa CSR memiliki diteliti sebagai sumber 

keunggulan kompetitif, karena CSR tidak hanya berakhir pada aktivitas sosial saja, tetapi 

juga memiliki continuous impact yang positif bagi perusahaan, CSR membantu 

perusahaan memperoleh kelangsungan kinerja ekonomi dan keuangan yang kuat bagi 

jangka panjang. Lindrawati, et al.(2008) berpendapat bahwa perusahaan yang 

bertanggungjawab secara sosial akan berpengaruh positif terhadap reputasi perusahaan, 

dan sebagai akibatnya akan meningkatkan persepsi konsumen dan investor atas 

perusahaan, dan pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Legnik 

Hall (1996) dalam Goukasin dan Whitney (2007) mengatakan bahwa kualitas CSR 

memampukan perusahaan membangun hubungan yang efektif dengan stakeholder (tidak 

hanya shareholder), meningkatkan daya saing perusahaan, dan menyediakan keuntungan 

kompetitif dalam pasar bagi produk perusahaan, selanjutnya akan berdampak pada 

kinerja keuangan yang lebih tinggi. 

 

4.2.2.1. Realisasi PKBL BUMN Tahun 2007 

4.2.2.1.1. Realisasi Program Kemitraan BUMN Tahun 2007 

Pada tahun 2007, BUMN telah menyalurkan pinjaman dana Program Kemitraan 

senilai Rp 944,9 milyar yang diserap oleh kurang lebih 47 ribu unit usaha mikro dan 

kecil (UMK) di seluruh provinsi di Indonesia, sedangkan jumlah pengeluaran dana 

pendampingan untuk capacity building yang bersifat hibah adalah sebesar Rp 72,2 

milyar. Nilai penyaluran tersebut (pinjaman dan hibah) mencapai 94,9% dari target 

tahun 2007 sebesar Rp 1.071,3 milyar. Pencapaian target penyaluran pada tahun 2007 

tersebut lebih baik jika dibanding pencapaian target pada tahun-tahun sebelumnya. 
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Pada tahun 2006 pencapaian target penyaluran hanya sebesar 65,3% sedangkan pada 

tahun 2004 sebesar 60,9%. 

Apabila dirinci menurut BUMN pelaksana (BUMN Pembina), terdapat 5 (lima) 

perusahaan dengan nilai penyaluran pinjaman diatas Rp 50 milyar dalam tahun 2007, 

yaitu PT Telkom tbk, PT Pertamina, PT Bank BRI tbk, PT Bank Mandiri tbk, dan PT 

Perkebunan Nusantara X. Penyaluran pinjaman lima BUMN ini mencapai Rp 489,6 

milyar atau 53% dari penyaluran dana Program Kemitraan nasional tahun 2007. 

Adapun BUMN Pembina yang menyalurkan pinjaman antara Rp 10 milyar 

sampai dengan Rp 50 milyar sebanyak 17 perusahaan dengan total penyaluran Rp 

267,5 milyar atau 29% dari jumlah penyaluran nasional. BUMN lain menyalurkan 

dibawah Rp 10 milyar. 

Dari gambaran penyaluran dana Program Kemitraan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pada tahun 2007 terdapat 22 BUMN sebagai pelaku utama pelaksana Program 

Kemitraan. Penyaluran dana Program Kemitraan 22 BUMN tersebut mencapai 82% 

dari penyaluran dana Program Kemitraan secara nasional. 

Dari sisi UMK yang menyerap dana, penyaluran dana pinjaman pada tahun 

2007 terbesar diserap oleh UMK yang bergerak atau berusaha di sektor perdagangan 

(29,7%) di ikuti oleh sektor jasa (14,2%) dan sektor industri (12,0%). Sektor yang 

paling sedikit menyerap Pinjaman Dana Program Kemitraan adalah sektor 

perkebunan (0,7%) dan sektor perikanan (1,2%). 

Jika BUMN Pembina dikelompokkan menurut kelompok atau sektornya, maka 

terdapat 5 (lima) sektor BUMN dengan nilai penyaluran pinjaman diatas Rp 50 

milyar, yaitu BUMN sektor Perbankan, BUMN sektor Telekomunikasi, BUMN 
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sektor Energi, BUMN sektor Perkebunan dan BUMN sektor Asuransi. Penyaluran 5 

kelompok BUMN tersebut mencapai 74% dari total penyaluran dana pinjaman 

Program Kemitraan nasional pada tahun 2007.  Disamping 5 kelompok BUMN 

tersebut, terdapat 11 kelompok BUMN yang menyalurkan pinjaman antara Rp 10 

milyar sampai dengan Rp 50 milyar. 

 

4.2.2.1.2. Realisasi Program Bina Lingkungan BUMN Tahun 2007  

Dalam tahun 2007 telah disalurkan bantuan Bina Lingkungan sebesar kurang 

lebih Rp405,5 milyar yang disalurkan dalam bentuk bantuan bagi korban bencana 

alam, bantuan pendidikan atau pelatihan, bantuan kesehatan, bantuan perbaikan 

prasarana atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam dan 

BUMN Peduli. 

Bantuan bencana alam Tahun 2007 diberikan kepada masyarakat korban 

bencana alam, antara lain bantuan kepada pengungsi akibat meletusnya Gunung 

Gamkonora (Halmahera Barat) oleh PT Bank Mandiri tbk dan PT Aneka Tambang 

tbk, korban gunung Kelut, bantuan banjir di Halmahera Selatan oleh PT Aneka 

Tambang tbk, banjir di Kampung Landuh dan Kampung Benua Raja (Aceh Tamiang) 

oleh PT Pertamina, bantuan korban gempa bumi di Sumbar dan Bengkulu, dan 

lainnya. Bantuan diberikan dalam bentuk air bersih, tenaga medis dan obat-obatan, 

perahu karet, dan sebagainya. 

Bantuan pendidikan atau pelatihan diberikan dalam bentuk beasiswa, 

pemagangan atau studi banding, bantuan sarana atau prasarana belajar dan lainnya. 

Beberapa bantuan yang telah diberikan antara lain workshop kewirausahaan kepada 
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500 orang wirausaha muda oleh Bank Mandiri, renovasi 50 SD sepanjang Pantura 

serta bantuan beasiswa kepada 9786 siswa SD, 2744 siswa SMP, 1914 siswa SMA 

dan 448 mahasiswa oleh PT Pertamina. 

Bantuan prasarana atau sarana umum diberikan dalam bentuk penyediaan sarana 

air bersih, rehabilitasi saluran air, rehabilitasi atau perbaikan jalan umum atau 

jembatan, penyediaan MCK umum, dan lain sebagainya. 

Bantuan ibadah diberikan dalam bentuk rehabilitasi rumah ibadah atau rumah 

panti asuhan dan sebagainya. 

Bantuan Kesehatan diberikan dalam bentuk pengobatan gratis, khitanan massal, 

renovasi Posyandu, pengasapan atau fogging,  dan sebagainya. Bantuan yang telah 

diberikan antara lain pemberian pelayanan kesehatan gratis dan peningkatan gizi 

untuk 3000 balita dan 116 ibu hamil oleh PT Pertamina. Pelayanan kesehatan gratis 

kepada Balita dan ibu hamil oleh PT Pertamina tersebut diakui dunia melalui 

penghargaan Millenium Development Goals Award (MDGA) Tahun 2007 dari PBB 

untuk kategori pengurangan angka kematian balita dan ibu hamil. 

Bantuan pelestarian antara lain dalam bentuk penghijauan kembali lahan-lahan 

kritis baik yang berada disekitar wilayah operasi perusahaan maupun sekitar wilayah 

usaha. 

Pada tahun 2007 terdapat 6 BUMN dengan penyaluran bantuan Bina 

Lingkungan diatas Rp 30 milyar, yaitu PT BNI Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT PLN, 

PT Telkom Tbk, PT Pertamina dan PT BRI Tbk. Nilai penyaluran Bina Lingkungan 6 

BUMN tersebut mencapai 70% dari total penyaluran bantuan Bina Lingkungan 

seluruh BUMN di tahun 2007. 
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Disamping 6 BUMN tersebut, pada tahun 2007 terdapat 8 BUMN dengan nilai 

penyaluran bantuan Bina Lingkungan antara Rp 5 milyar sampai dengan Rp 15 

milyar serta terdapat 19 BUMN dengan nilai penyaluran bantuan Bina Lingkungan 

antara Rp 1 milyar sampai dengan Rp 5 milyar, sisanya hanya menyalurkan bantuan 

dibawah Rp 1 milyar. 

 

4.2.3. Perbandingan dengan Hasil Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lindrawati, et al. (2008) dengan judul 

Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang 

Terdaftar Sebagai 100 Best Corporate Citizens oleh KLD Research & Analytics, 

membuktikan secara empiris bahwa CSR tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap ROE dengan tingkat signifikansi sebesar 0.108 atau lebih besar dari 0.05 (H0 

tidak dapat ditolak). Penelitian lainnya dilakukan oleh Ni Wayan Yuniasih dan Made 

Gede Wirakusuma, dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan 

Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Good Corporate 

Governance sebagai variabel pemoderasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa t hitung 

sebesar 4,774 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan nilai t 

hitung positif dan tingkat signifikansi ROA lebih kecil dari 0,05, maka variabel CSR 

dinilai mampu memoderasi hubungan antara kinerja keuangan dengan nilai perusahaan. 

Sedangkan dalam penelitian ini, terbukti secara statistik bahwa CSR mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan Bank BUMN yang diukur dengan 

ROE (H0 ditolak), dengan tingkat signifikansi sebesar 0.003 atau kurang dari 0.05. 
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BAB V 

KESIMPULA� DA� SARA� 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan Bank BUMN di Indonesia yang diukur dengan Return On Equity (ROE). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji t, tingkat signifikansi ROE sebesar 0.003 

atau kurang dari 0.05, berarti H0 berhasil ditolak,  

2. Bank BUMN di Indonesia yang menerapkan CSR memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Return On Equitynya (ROE), hasil penelitian menunjukkan uji determinasi 

(R2) sebesar 0.206, berarti 20.6% variasi nilai ROE mampu dijelaskan oleh CSR, 

sedangkan 79.4%% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model, 

3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan bagi investor untuk 

menanamkan modalnya pada bank yang memiliki komitmen CSR, karena penerapan 

CSR akan menyebabkan peningkatan pengembalian investasi yang diharapkan oleh 

para investor,  

4. Penelitian ini juga berguna bagi manajemen bank agar dapat lebih melaksanakan CSR 

dengan efektif, dimana hal tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kepedulian 

bank pada lingkungan sosial, sehingga diharapkan bank juga dapat bersaing secara 

terbuka dengan perbankan multinasional lainnya dalam menghadapi persaingan global, 

5. Penelitian ini juga berguna bagi masyarakat untuk semakin meningkatkan kesadaran 

akan hak-hak yang diperoleh dalam penerapan program-program CSR oleh bank. 
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Penelitian ini juga berguna bagi lembaga- lembaga pembuat peraturan atau standar,  

misalnya Bapepam, IAI dan sebagainya untuk  dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi penyusunan standar akuntansi lingkungan dan sebagai bahan 

masukan dalam meningkatkan kualitas standar dan peraturan yang sudah ada. 

 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diajukan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah: 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya melihat ukuran kinerja tidak hanya dari sudut pandang 

keuangan saja, tetapi juga melihat kondisi perekonomian indonesia secara makro, 

2. Penelitian selanjutnya juga sebaiknya menggunakan model yang berbeda serta alat ukur 

yang berbeda, 

3. Bank BUMN sebaiknya terus melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 

(PKBL) yang ditetapkan pemerintah dengan sebaik mungkin karena mempengaruhi 

kinerja bank, 

4. Pemerintah atau kementerian BUMN sebaiknya memperketat peraturan dengan 

memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar peraturan. 
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Lampiran 1.  Data CSR dan ROE Tahun 2001-2008 

(dalam jutaaan rupiah) (dalam persentase (%)) 

CSR ROE 
10890.36 8.44% 

14802.16 10.94% 

11735.64 8.23% 

7287.04 4.99% 

8020.44 5.37% 

9848.88 6.39% 

11135.92 6.95% 

9665.92 5.80% 

109838.52 22.32% 

125337.09 26.00% 

183442.64 27.53% 

210228.04 26.42% 

24168.28 2.76% 

96898.88 11.12% 

173899.64 19.07% 

212612.64 22.74% 

70246.80 32.39% 

100321.84 41.93% 

33141.20 11.83% 

127349.36 29.64% 

56684.16 12.64% 

77142.60 22.61% 

36069.76 8.03% 

49036.20 9.01% 

42880.96 30.36% 

60997.60 38.81% 

92862.88 43.41% 

156932.72 42.20% 

152343.48 37.92% 

170302.88 33.75% 

19352.00 31.64% 

238334.72 34.50% 

4979.24 23.29% 

6034.28 31.31% 

4970.12 17.52% 

14805.76 40.93% 

17467.92 33.66% 

14183.00 23.36% 

16080.80 21.54% 

17218.96 19.64% 
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Lampiran 2. Data Olahan SPSS 

CSR ROE RES_1 AbsUt 

10890.36 0.0844 -0.09 0.09 

14802.16 0.1094 -0.06814 0.07 

11735.64 0.0823 -0.09278 0.09 

7287.04 0.0499 -0.12162 0.12 

8020.44 0.0537 -0.11841 0.12 

9848.88 0.0639 -0.10967 0.11 

11135.92 0.0695 -0.1051 0.11 

9665.92 0.058 -0.11542 0.12 

109838.52 0.2232 -0.03047 0.03 

125337.09 0.26 -0.00609 0.01 

183442.64 0.2753 -0.03733 0.04 

210228.04 0.2642 -0.06989 0.07 

24168.28 0.0276 -0.15744 0.16 

96898.88 0.1112 -0.1321 0.13 

173899.64 0.1907 -0.11429 0.11 

212612.64 0.2274 -0.1086 0.11 

70246.8 0.3239 0.10195 0.1 

100321.84 0.4193 0.17325 0.17 

33141.2 0.1183 -0.07393 0.07 

127349.36 0.2964 0.0287 0.03 

56684.16 0.1264 -0.08469 0.08 

77142.6 0.2261 -0.00138 0 

36069.76 0.0803 -0.11428 0.11 

49036.2 0.0901 -0.11486 0.11 

42880.96 0.3036 0.10357 0.1 

60997.6 0.3881 0.17356 0.17 

92862.88 0.4341 0.19403 0.19 

156932.72 0.422 0.1306 0.13 

152343.48 0.3792 0.09148 0.09 

170302.88 0.3375 0.03539 0.04 

19352 0.3164 0.13522 0.14 

238334.72 0.345 -0.01161 0.01 

4979.24 0.2329 0.06323 0.06 

6034.28 0.3131 0.14259 0.14 

4970.12 0.1752 0.00554 0.01 

14805.76 0.4093 0.23176 0.23 

17467.92 0.3366 0.15693 0.16 

14183 0.2336 0.05656 0.06 

16080.8 0.2154 0.03684 0.04 

17218.96 0.1964 0.01693 0.02 
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