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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu isu menarik dalam dunia bisnis dan pasar modal adalah 

mengenai pengungkapan laporan keuangan (disclosure of financial 

statement). Isu pengungkapan laporan keuangan menjadi begitu menarik 

karena merupakan faktor signifikan dalam pencapaian efisiensi pasar 

modal dan sarana akuntabilitas publik. Laporan keuangan merupakan 

suatu alat yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan 

pertanggungjawaban kinerja ekonomi perusahaan kepada para investor, 

kreditur, dan pemerintah. Laporan keuangan dapat dikelompokkan dalam 

pengungkapan yang sifatnya wajib (mandatory disclosure) dan 

pengungkapan yang sifatnya sukarela (voluntary disclosure), 

pengungkapan wajib merupakan ketentuan yang harus diikuti oleh setiap 

perusahaan atau institusi yang berisi tentang hal-hal yang harus 

dicantumkan dalam laporan keuangan menurut standar yang berlaku. 

Sedangkan pengungkapan yang bersifat sukarela ini tidak disyaratkan oleh 

standar, tetapi dianjurkan dan akan memberikan nilai tambah bagi 

perusahaan yang melakukannya (Almilia dan Retrinasari, 2007). 

Pada akuntansi konvensional (mainstream accounting), pusat 

perhatian yang dilayani perusahaan adalah stockholders dan bondholders 
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sedangkan pihak yang lain sering diabaikan. Dewasa ini tuntutan terhadap 

perusahaan semakin besar. Perusahaan diharapkan tidak hanya 

mementingkan kepentingan manajemen dan pemilik modal (investor dan 

kreditor) tetapi juga karyawan, konsumen serta masyarakat. Akuntansi 

konvensional telah banyak dikritik karena tidak dapat mengakomodir 

kepentingan masyarakat secara luas, sehingga kemudian muncul konsep 

akuntansi baru yang disebut sebagai Social Responsibility Accounting 

(SRA) atau Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial, yang menuntut 

diungkapkannya informasi pertanggungjawaban sosial oleh perusahaan 

(Anggraini, 2006). 

Pemikiran yang melandasi Corporate Social Responsibility 

(Tanggung jawab sosial perusahaan) yang sering di anggap inti dari etika 

bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban–

kewajiban ekonomi dan legal (artinya kepada pemegang saham atau 

shareholder) tetapi juga kewajiban–kewajiban kepada pihak lain yang 

berkepentingan (stakeholder) yang jangkauannya melebihi kewajiban–

kewajiban di atas. Tanggung jawab sosial dari perusahaan terjadi antara 

sebuah perusahaan dengan semua stakeholder, termasuk didalamnya 

adalah pelanggan atau customer, pegawai, komunitas, pemilik atau 

investor, pemerintah, supplier bahkan juga competitor. 

Pengakomodasian unsur tanggung jawab sosial belum dijalankan 

oleh perusahaan dengan baik dan wajar dalam proses penilaian dampak 

sosial maupun dalam pelaporan. Ini dibuktikan dengan begitu banyak 
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timbul konflik dan masalah pada industrial seperti demonstrasi dan protes 

yang menyiratkan ketidakpuasan. Dampak sosial perusahaan tergantung 

pada jenis atau karakteristik operasi perusahaan. Karakteristik operasi 

perusahaan yang menghasilkan dampak sosial yang tinggi akan menuntut 

pemenuhan tanggungjawab sosial yang tinggi pula. Pelaksanaan 

tanggungjawab sosial akan disosialisasikan kepada publik melalui 

pengungkapan sosial dalam laporan keuangan tahunan (Mirfazil dan 

Nurdiono, 2007). 

Deskripsi tersebut menggambarkan bahwa perusahaan-

perusahaan di Indonesia tidak lepas dari koflik-konflik sosial. Faktanya 

memang kecenderungan kepedulian sosial perusahaan-perusahaan di 

Indonesia masih sangat rendah, tetapi apabila perusahaan merasa membuat 

masalah dengan lingkungannya bahkan hingga terjadi konflik yang cukup 

besar, mereka mulai menyadari akan berdampak pada kelangsungan hidup 

perusahaan. Hal ini terbukti dari keterlibatan perusahaan baik langsung 

maupun melalui jalur pemerintah atau badan-badan sosial dalam mengatasi 

penyakit sosial dan memperbaiki atau membantu sarana dan kegiatan 

sosial, seperti: mensponsori berbagai kegiatan, pembersihan polusi dan air 

limbah, membantu korban bencana alam, mendirikan sarana pendidikan 

dan kesehatan, pemberian beasiswa dan mengutamakan keselamatan 

tenaga kerja. Selama ini pelaksanaan Corporate Social Responsibility 

(CSR) di Indonesia hanyalah merupakan sebuah tindakan sukarela dari 

perusahaan.  
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Ikatan Akutansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar 

Akutansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (revisi 2009) paragraf sembilan 

secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan 

masalah sosial sebagai berikut: “Perusahaan dapat pula menyajikan 

laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambahan (value 

added statement), khusus bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan 

hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap 

pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan 

penting”. 

Pernyataan PSAK di atas merupakan manifestasi kepedulian 

akuntansi akan masalah-masalah sosial yang merupakan wujud 

pertanggungjawaban sosial perusahaan. Pertanggungjawaban sosial bukan 

merupakan fenomena sosial baru, melainkan merupakan akibat dari 

semakin meningkatnya isu lingkungan di akhir 1980-an (Kumalahadi, 

2000 dalam Rosmasita, 2007). Selain itu, undang-undang No.40 tahun 

2007 tentang perseroan terbatas (UUPT) menyebutkan Corporate Social 

Responsibility (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh perusahaan. maka CSR (corporate social responsibility) 

atau tanggung jawab sosial perusahaan yang sebelumnya merupakan suatu 

hal yang bersifat sukarela menjadi suatu hal yang wajib dilakasanakan 

(Rawi dan Muchlish, 2010).                       

Penelitian terkait CSR telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya diantaranya adalah pada penelitian Sembiring, (2005) menguji 
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Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: 

Study Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta. 

Menghasilnya “ukuran perusahaan (size), profile dan ukuran dewan 

komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung 

jawab perusahaan sedangkan profitabilitas dan leverage memiliki 

pengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan”. Pada penelitian ini profile tidak dijadikan variabel 

independen karena penguji hanya menguji perusahaan manufaktur 

sedangkan penilaian profile menurut sembiring, (2005) menggunakan high 

profile dan low profile. High profile meliputi: perusahaan bergerak 

dibidang perminyakan dan pertambangan, kimia, hutan, kertas, otomotif, 

agrobisnis, tembakau dan rokok, makanan dan minuman, media dan 

komunikasi, kesehatan, transportasi, dan pariwisata. sedangkan low profil 

meliputi: bidang bangunan, keuangan dan perbankan, suplier peralatan 

medis, retailer, tekstil dan produk tekstile, produk personal, dan produk 

rumah tangga. diantara katagori tersebut ada yang tidak masuk dalam 

katagori perusahaan manufaktur. oleh karena itu peneliti tidak 

memasukkan profile kedalam variabel independen.  

Pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel likuiditas 

karena menurut penelitian Sembiring, (2005) hanya ukuran perusahaan 

(size), ukuran dewan komisaris dan profile saja yang berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan tanggung jawab perusahaan sedangkan profile 

sendiri tidak di pakai pada penelitian ini. Itu sebabnya peneliti 
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menambahkan variabel likuiditas karena variabel likuiditas berpengaruh 

terhadap kelengkapan pengungkapan laporan tahunan perusahaan (Almilia 

dan Retrinasari, 2007). 

  Atas dasar penelitian tersebut, maka peneliti ingin mengetahui 

pengaruh karakteristik perusahaan, meliputi ukuran perusahaan (size), 

profitabilitas, leverage, ukuran dewan komisaris, dan likuiditas dapat 

mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009. 

Maka penulis mengangkat judul Pengaruh Karakteristik Perusahaan 

Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

B. Rumusan Masalah  

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan pengolahan barang 

mentah menjadi barang jadi, sehingga perlu melakukan pengungkapan 

sukarela (pengungkapan sosial). Karena, perusahaan manufaktur selain 

dekat dengan investor, kreditor, dan pemerintah, perusahaan juga dekat 

dengan lingkungan sosial. Maka dari itu perlu adanya pengungkapan sosial 

dalam prakteknya. Untuk itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Apakah karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan, profitabilitas, 

leverage, ukuran dewan komisaris, dan likuiditas) berpengaruh terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia?  
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C. Tujuan Penelitian  

  Menguji pengaruh karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, ukuran dewan komisaris dan likuiditas) terhadap 

tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada 

bidang ilmu akuntansi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pihak Perusahaan/Manajemen 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana tentang 

pentingnya pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan 

tahunan, terutama perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia 

untuk memperhatikan lingkungan alam di sekitar perusahaan 
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mereka, dalam rangka menjaga alam dan juga untuk mencapai 

competitive advantage di dunia bisnis. 

b. Bagi Calon Investor/Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

laporan keuangan tahunan sehingga dijadikan sebagai acuan untuk 

pembuatan keputusan investasi. 

c. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi penyusunan standar akuntansi oleh penyusun 

standar akuntansi yang saat ini sedang bersama-sama dengan 

kementrian lingkungan hidup menyusun standar akuntansi 

lingkungan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran penelitian yang lebih jelas dan sistematis sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis 

penelitian yang meliputi; Pengungkapan tanggung jawab sosial 
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perusahaan (CSR), karakteristik perusahaan yang di proksi dalam 

ukuran dewan komisaris, leverage, ukuran perusahaan (size), 

profitabilitas dan likuiditas, tinjauan penelitian terdahulu, dan 

pengembangan hipotesis. 

Bab III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, obyek 

penelitian, jenis dan sumber data, dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pengujian data, pengujian hipotesis, dan 

pembahasan data. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dan saran-saran. 

 

 


