
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akhir-akhir ini seringkali terjadi kecelakaan dan musibah yang 

disebabkan oleh kalangan industri, sehingga menimbulkan stigma industrial 

dikalangan masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan perlunya 

kesadaran terhadap CSR (Corporate Social Responsibility) demi tercapainya 

sebuah keseimbangan dunia usaha antara pelaku dan masyarakat sekitar, yang 

menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan semakin 

bertanggung jawab. Perubahan lingkungan yang sangat dinamis, baik yang 

dipicu oleh kekuatan eksternal maupun internal telah memaksa para pelaku 

bisnis untuk tidak saja harus selalu meningkatkan laba dan kinerja, tetapi juga 

mesti peduli terhadap problem sosial. Semakin besarnya kekuasaan para 

pelaku bisnis ternyata telah membawa dampak yang signifikan terhadap 

kualitas kehidupan manusia, baik individu, masyarakat, maupun seluruh 

kehidupan di dunia ini. Fenomena inilah yang mendorong wacana tanggung 

jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang 

menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan bukan lagi sekedar aktivitas 

ekonomi (menciptakan profit demi kelangsungan bisnis), melainkan juga 

tanggung jawab sosial termasuk lingkungan.  

CSR secara umum merupakan kontribusi menyeluruh dari dunia usaha 

terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak 
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ekonomi, sosial dan lingkungan dari kegiatannya. ( Tisnawati dalam Kartini 

2009). 

Dalam kerangka ekonomi, perusahaan akan mengungkapkan suatu 

informasi jika informasi tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Melalui pengungkapan tanggung jawab sosial, diharapkan perusahaan akan 

memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya 

dalam jangka panjang. Hal ini mengindikasi bahwa perusahaan yang 

menerapkan CSR mengharapkan akan direspon positif oleh para pelaku pasar 

(Sayekti dan Wondabio, 2007).  

Secara singkat, corporate Social Responsibility (CSR) mengandung 

makna sama seperti individu, perusahaan memiliki tugas moral untuk berlaku 

jujur, mematuhi hukum, menjunjung tinggi integritas, dan tidak korup. CSR 

menekankan bahwa perusahaan harus mengembangkan praktik bisnis yang 

etis, dan sustainable secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Pelaksanaannya 

di Indonesia, meski relatif baru, sosialisasi program CSR perlu ditingkatkan. 

Selama ini tercatat berbagai kasus melanda dunia korporasi di Indonesia, baik 

yang dilakukan korporasi global maupun lokal, misalnya tingkat pengrusakan 

hutan yang semakin memprihatinkan akibat penebangan hutan yang tidak 

terkendali menimbulkan sejumlah masalah sosial dan lingkungan yang serius. 

Oleh karena itu promosi program CSR mesti dilakukan sesegera mungkin 

(Yakup dalam Suranta 2009). 

 Melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan 

menumbuhkan rasa keberterimaan masyarakat terhadap kehadiran 
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perusahaan. Kondisi seperti ini yang pada gilirannya dapat memberikan 

keuntungan ekonomi bisnis kepada perusahaan yang bersangkutan. 

Keuntungan ekonomi bisnis perusahaan ditandai dengan meningkatnya nilai 

perusahaan dan laba perusahaan. Ada korelasi positif antara pelaksanaan CSR 

dengan meningkatnya apresiasi dunia internasional maupun domestik 

terhadap perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penerapan CSR tidak 

seharusnya dianggap sebagai cost semata-mata, melainkan sebagai sebuah 

investasi jangka panjang yang menguntungkan. Nilai perusahaan yang 

dibentuk melalui indikator nilai pasar saham, sangat dipengaruhi oleh 

peluang- peluang investasi. Pengeluaran investasi memberikan sinyal positif 

tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga 

meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan (Achda dalam 

Suranta, 2009). 

CSR sebagai konsep akuntansi yang baru adalah transparansi 

pengungkapan sosial atas kegiatan atau aktivitas sosial yang dilakukan oleh 

perusahaan, dimana transparansi informasi yang diungkapkan tidak hanya 

informasi keuangan perusahaan, tetapi perusahaan juga diharapkan 

mengungkapkan informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup 

yang diakibatkan aktivitas perusahaan (Rakhemah dan Agustia 2009). 

Dari hasil penelitian empiris mengenai hubungan antara 

returns/earnings menunjukkan bahwa meskipun informasi laba digunakan 

oleh investor, tetapi kegunaan dari informasi laba tersebut bagi investor 

sangat terbatas. Hal ini ditunjukkan dengan lemahnya dan tidak stabilnya 
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korelasi antara return saham dan laba, dan juga rendahnya kontribusi laba 

untuk memprediksi harga dan return saham. Penelitian pasar modal perlu 

menguji peranan dari pengukuran dalam penilaian aset, baik menyangkut 

aspek yang positif maupun yang normatif, yaitu lebih ditujukan pada 

pemahaman investor atas informasi yang terkandung dalam laporan tahunan 

perusahaan. 

Investor akan mempertimbangkan informasi CSR yang diungkapkan 

dalam laporan tahunan perusahaan, sehingga dalam pengambilan keputusan 

investor tidak semata-mata mendasarkan pada informasi laba saja. 

Pengungkapan informasi CSR diharapkan memberikan informasi tambahan 

kepada para investor selain dari yang sudah tercakup dalam laba akuntansi. 

Artinya informasi CSR memberikan pengaruh peningkatan respon investor 

terhadap laba (Sayekti dan Wondabio 2007). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil 

judul “PENGARUH PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL 

KORPORAT TERHADAP KOEFISIEN RESPON LABA PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA”  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan 

yang hendak diteliti dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan 

perusahaan berpengaruh terhadap koefisien respon laba? 
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2. Apakah variabel kontrol PBV  berpengaruh terhadap koefisien respon 

laba? 

3. Apakah variabel kontrol Leverage berpengaruh terhadap koefisien respon 

laba?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Menguji pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan 

tahunan perusahaan terhadap koefisien respon laba. 

2. Menguji pengaruh variabel kontrol PBV terhadap koefisien respon laba.  

3. Menguji pengaruh variabe kontrol Leverage terhadap koefisien respon 

laba.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis  

Memberi informasi mengenai pengaruh pengungkapan informasi tanggung 

jawab sosial serta pengaruh variabel kontrol PBV dan Leverage terhadap 

koefisien respon laba yang dilaporkan oleh perusahaan di pasar modal. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat memberikan kontribusi terhadap akademisi, dosen, dan mahasiswa 

sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sebagai arahan dalam memahami skripsi ini, penulis menggunakan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN   

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi tentang landasan teori dalam penelitian, yaitu 

mengenai tanggung jawab sosial atau corporate social 

responsibility (CSR), pengungkapan sosial, koefisien respon laba 

atau earning response coefficient (ERC), Pengaruh corporate sosial 

responsibility (CSR) terhadap earning response coefficient (ERC), 

PBV (Price to-Book Value), Leverage, penelitian terdahulu dan 

perumusan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang populasi, sampel dan teknik pengambilan 

sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi 

dan pengukuran variabel, metode analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Berisi tentang analisis data yang diuraikan dalam pengumpulan dan 

tabulasi data, deskripsi data serta analisis data terdiri dari pengujian 

asumsi klasik dan pengujian hipotesis. 

BAB V PENUTUP  

Berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data, keterbatasan 

penelitian dan saran untuk pengembangan bagi peneliti selanjutnya. 


