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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan, sesuai dengan UU no 7, tahun 1992 tentang perbankan, 

sebagaimana telah diubah dalam UU no 10, tahun 1998, adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat  dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak (Wijaya, 1997 dalam Yehan, 2009).  Dengan pengertian ini dapat 

ditarik kesimpulan bahwa bank adalah lembaga yang menghubungkan 

antara masyarakat pemilik dana (surplus spending unit) dengan 

masyarakat lain yang membutuhkan dana untuk mengembangkan 

usahanya (deficit spending unit). Peran tersebut lebih dikenal dengan peran 

intermediasi perbankan (Endri, 2009 dalam Yehan, 2009)  

Peran intermediasi merupakan peran inti  (core bussiness) 

perbankan yang harus dijalankan dalam kegiatan operasionalnya, namun 

menurut (Mahmudi, 2008 dalam Yehan, 2009) ada peran lain yang juga 

harus diperhatikan oleh perusahaan perbankan. Peran tersebut berupa 

peran responsibility (pertanggungjawaban) yang termuat dalam prinsip-

prinsip Good Corporate Government (GCG). Implementasi prinsip 

responsibility dalam industri perbankan seperti diatur dalam Arsitertur 

Perbankan Indonesia (API) adalah peran tanggung jawab sosial. Tanggung 
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jawab sosial merupakan sebuah konsep yang semakin populer dalam satu 

dekade terakir ini. Menurut (Rahman, 2007 dalam Yehan, 2009),  

tanggung jawab sosial atau yang lebih dikenal masyarakat luas dengan 

Corporate Socia Responsibility  (CSR) merupakan upaya menejemen yang 

dilakukan oleh entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan 

berkelanjutan berdasarkan keseimbangan pilar ekonomi, sosial dan 

lingkungan dengan jalan meminimumkan dampak negatif dan 

memaksimumkan dampak positif disetiap pilar itu. Menurut (Nurdizal, 

2005 dalam Yehan, 2009), tanggung jawab sosial merupakan niat baik  

dan komitmen dari perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan kualitas hidup masyarakat, keberlanjutan pengembangan 

masyarakat dan ekonomi lokal sehingga memberikan kontribusi terhadap 

keberlanjutan perusahaan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui kerja sama 

antara perusahaan dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal 

(masyarakat), dan lingkungan secara luas. Kegiatan tersebut harus dimulai 

dengan membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dan 

lingkungannya dalam arti yang luas. 

Kewajiban untuk melaksanakan peran tanggung jawab sosial dan 

pengungkapannya dalam laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan 

semakin kuat dengan dikeluarkannya UU no 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 

1, dimana perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan program tanggung 

jawab sosial. Serta melalui UU no 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 3, yang 

berisikan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan program tanggung 
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jawab sosial dan tidak memuat pengungkapan program tanggung jawab 

sosial dalam laporan keuangan akan dikenai sanksi sesuai peraturan 

undang-undang. Pelaksanaan program tanggung jawab sosial yang 

dilakukan oleh perbankan mempunyai implikasi berupa pengungkapan 

laporan tanggung jawab sosial dalam laporan keuangan tahunan. Sesuai 

dengan UU no 40 tahun 2007 pasal 66 ayat 2, setiap perusahaan perseroan 

di Indonesia termasuk perusahaan perbankan, diwajibkan untuk memuat 

laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam laporan keuangan 

tahunan. 

Sejak tahun 2007, laporan keuangan tahunan yang dikeluarkan 

oleh perusahan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

menampilkan pengungkapan pelaksanaan tanggung jawab sosial yang 

telah dilakukan. Walaupun perbankan telah menampilkan laporan 

pengungkapan tanggung jawab sosial pada laporan keuangan tahunan, 

namun luas lingkup dan kedalaman pengungkapan sosial yang dimuat oleh 

perusahaan berbeda-beda. Disisi lain, saat ini perusahaan tidak lagi hanya 

dituntut untuk kepentingan profit/laba semata. Pihak stockholders, 

bondholders maupun pasar sudah mulai menuntut hal lain dari sebuah 

perusahaan, yakni mengenai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap 

masyarakat sekitarnya, terutama bagi perusahaan industri yang mau tidak 

mau seringkali memberikan efek bagi lingkungan sekitarnya selama 

melakukan proses produksi. Para stockholder mulai melihat perusahaan 

dari sisi non-keuangan, dan salah satunya adalah dengan melihat tanggung  



4 

 

jawab sosial perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab dirasa perlu, 

karena hal itu bisa menjadi indikator mengenai profil perusahaan. 

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan salah satu elemen 

pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Beberapa penelitian telah dilakukan untuk 

menjelaskan variabel keuangan dan non keuangan yang mempengaruhi 

pengungkapkan tanggung jawab lingkungan antara lain sembiring (2005), 

Gao et al. (2005), Naser et al. (2006), (Lynes & Andrachuk (2008), Curuk 

(2009), Joseph & Taplin (2011), dan Rustiarini (2011). Variabel keuangan 

dan non keuangan yang diteliti antara lain ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, pertumbuhan, jumlah dewan komisaris, dan tipe 

industri. 

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai 

variabel keuangan dan non keuangan yang mempengaruhi pengungkapan 

CSR menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Pertentangan hasil penelitian 

tersebut dapat terjadi karena beberapa alasan: perbedaan periode waktu 

penelitian, interpretasi peneliti terhadap laporan keuangan perusahaan atas 

variabel yang digunakan maupun perbedaan metode pengujian yang 

ditempuh oleh peneliti. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena 

untuk memverifikasi ulang hasil penelitian terdahulu tentang variabel 

keuangan dan non keuangan apa saja yang mempengaruhi pengungkapan 

informasi pertanggungjawaban sosial perusahaan. Penelitian ini akan 

menguji variabel keuangan (profitabilitas, leverage) dan non keuangan 
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(ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris) terhadap pengaruhnya 

dalam pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia.   

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul :  “PENGARUH VARIABEL KEUANGN DAN 

NON KEUANGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE 

SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM LAPORAN TAHUNAN 

PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang 

Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2010)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah variabel keuangan yang diproksi dengan profitabilitas dan 

leverage berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan 

perbankan? 

2. Apakah variabel non keuangan yang diproksi dengan ukuran 

perusahaan dan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk menganalisis pengaruh variabel keuangan yang diproksi 

dengan profitabilitas dan leverage terhadap pengungkapan CSR pada 

perusahaan perbankan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh variabel non keuangan yang diproksi 

dengan ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris terhadap 

pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Memberi kontribusi pada pengembangan akuntansi keuangan, 

terutama mengenai bagaimana kinerja keuangan dapat mempengaruhi 

pengungkapan CSR. 

2. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi 

manajemen, terutama mengenai bagaimana pertanggungjawaban 

sosial yang dilakukan perusahaan yang kemudian diungkapkan dalam 

laporan tahunan perusahaan. 

3. Memberi kontribusi pada pengembangan ilmu pada akuntansi 

keperilakuan, terutama mengenai variabel keuangan dan non keuangn 

apa yang mendorong perilaku perusahaan untuk mengungkapkan  

CSR dalam laporan tahunan perusahaan. 

4. Memberikan kontribusi praktis bagi manajemen perusahaan terutama 

sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijaksanaan 

sehubungan dengan penerapan CSR dalam operasional perusahaan 

dan pengungkapannya dalam laporan perusahaan. 
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F. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian skripsi ini, sistematika penulisan terdiri dari lima 

bab dan pada masing-masing bab tersebut akan diuraikan mengenai hal-hal 

sebagai berikut: 

 BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan sebagai landasan 

penelitian, corporate social responsibility (CSR), pengungkapan 

CSR,  variabel keuangan dan non keuangan yang mempengaruhi 

pengungkapan sosial, review penelitian terdahulu, perumusan 

hipotesis. 

 BAB III: METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan ruang lingkup penelitian, populasi 

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

definisi operasional variabel dan metode analisis data. 

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai data yang digunakan,     

pengolahan terhadap data tersebut, hasil dari analisis data dan 

pembahasannya. 
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BAB V: KESIMPULAN 

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari hasil 

analisis yang dilakukan, keterbatasan dan implikasi riset yang 

akan datang. 

 

 


