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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Kegiatan perindustrian tidak hanya ditopang oleh adanya sumber daya 

manusia saja, melainkan juga sumber daya alam. Hal itu dikarenakan, bahan 

baku yang digunakan oleh pabrik-pabrik berasal dari alam. Seiring dengan 

perkembangan teknologi, berbagai sumber daya alam seperti pohon, 

tumbuhan, bahan tambang, air, tanah serta binatang-binatang yang 

mendiaminya, dalam waktu singkat berubah menjadi tumpukan kertas, bahan 

bakar mesin, lahan perkebunan, lahan pertanian, serta produk makanan atau 

minuman jadi yang diproduksi secara besar-besaran. Akibatnya, alam 

menjadi tidak seimbang karena dieksploitasi dan dicemari. Ketika berbagai 

bencana alam semakin sering terjadi, manusia baru tersadar untuk 

memperhatikan lingkungan alam yang telah diabaikannya. Saat ini, semua 

kalangan mulai menyadari pentingnya melakukan tindakan untuk mencegah 

dan mengurangi kerusakan lingkungan termasuk para pengusaha. 

  Lingkungan yang bersih, aman, dan tertata merupakan kondisi 

lingkungan yang diinginkan setiap orang. Demi mewujudkan hal tersebut 

yang diperlukan  tidak hanya peran serta masyarakat umum dan pemerintah 

namun juga memerlukan partisipasi dari perusahaan-perusahaan besar 

terutama perusahaan-perusahaan yang telah go public. Dalam hal ini, aktivitas 

perusahaan berkaitan erat dengan kondisi lingkungan dikarenakan setiap 
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aktivitas perusahaan akan memberikan dampak positif maupun negatif pada 

lingkungan di sekitarnya. Dampak positif tidak akan memberikan masalah 

yang berarti bagi masyarakat maupun lingkungan. Lain halnya bila aktivitas 

perusahaan menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, 

perusakan lingkungan, pelanggaran Hak Asasi Manusia, ketidakadilan, 

tindakan sewenang-wenang, dan sebagainya. Hal itu tidak hanya menjadi 

masalah serius bagi lingkungan tetapi juga bagi masyarakat sekitar yang 

merasa terganggu dengan adanya kondisi tidak menyenangkan tersebut. 

  Banyak fenomena yang terjadi akibat aktivitas bisnis perusahaan, 

antara lain kasus pencemaran Teluk Buyat oleh PT Newmount, kasus enzim 

babi PT Ajinomoto, kasus PT Freeport dan kasus PT Lapindo Brantas yang 

memberikan dampak cukup serius bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan 

fenomena tersebut, pemerintah sebagai regulator diharapkan mendorong 

perusahaan agar lebih memperhatikan lingkungan sekitarnya (Utami dan 

Sawitri Dwi Prastiti, 2011). Selain itu, perusahaan juga harus memiliki 

standar etika yang tepat dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya agar 

persoalan seperti di atas tidak menjadi masalah yang berkelanjutan. 

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa disebut dengan 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu sarana bagi 

perusahaan, terutama yang usahanya terkait dengan sumber daya alam, untuk 

menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi dengan kontribusinya bagi 

kesejahteraan masyarakat demi mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan. Di Indonesia, kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan 
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kegiatan-kegiatan CSR diatur dalam Undang-undang 40 Tahun 2007 pasal 74 

tentang Perseroan Terbatas (PT). Ayat 1 menyatakan perseroan yang 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber 

daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat 2 

menyatakan tanggung jawab sosial dan lingkungan  merupakan kewajiban 

perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang 

pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 

Ayat 3 menyatakan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana Ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Ayat 4 menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung 

jawab sosial dan lingkungan diatur berdasarkan peraturan pemerintah  

(Endah, 2012). 

Secara teoritis, CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawab moral 

suatu perusahaan terhadap para stakeholders terutama masyarakat sekitar 

yang berada di wilayah kerjanya. Parameter keberhasilan suatu perusahaan 

dalam sudut pandang CSR adalah mengedepankan prinsip moralitas, yakni 

menggapai suatu hasil terbaik tanpa merugikan masyarakat sekitar (Febrina 

dan  I G N Agung Suaryana, 2011). 

 Selain itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 1998) paragraf 09 menyatakan 

bahwa:  

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti 
laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value 
added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor 
lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang 
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menganggap  pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang 
memegang peranan penting”. 
 

Adanya pernyataan di atas menunjukkan bahwa akuntansi peduli terhadap 

masalah sosial dan untuk mengatasinya diperlukan suatu tanggung jawab 

sosial perusahaan. 

  Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang 

transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang 

semakin bagus (good corporate governance) semakin memaksa perusahaan 

untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat 

membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah 

melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman 

dan tenteram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengkonsumsi 

makanan dapat dipenuhi (Anggraini, 2006). 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN 

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2009-2011)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
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1. Apakah tingkat leverage berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan? 

2. Apakah tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap  

      pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan? 

3.   Apakah umur  perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan     

     tanggung jawab sosial perusahaan? 

4.   Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan  

  tanggung jawab sosial perusahaan? 

5. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

      Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menguji pengaruh tingkat leverage terhadap pengungkapan   

tanggung jawab sosial perusahaan. 

2. Untuk menguji pengaruh tingkat profitabilitas perusahaan terhadap  

  pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

3. Untuk menguji pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan  

  tanggung jawab sosial perusahaan. 

4. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan  

  tanggung jawab sosial perusahaan. 

5. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan tanggung    

 jawab sosial perusahaan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

dalam menyelesaikan masalah tanggung jawab sosialnya pada lingkungan 

sekitar. 

2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan dalam 

membuat kebijakan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan agar tidak 

hanya menguntungkan perusahaan yang bersangkutan tetapi juga 

masyarakat sekitar. 

3. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat digunakan dalam menganalisis 

laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan terkait dengan pengambilan 

keputusan investasi. 

4. Bagi peneliti, hasil penelitian ini berguna untuk menambah wawasan 

mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat digunakan di kemudian hari. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB 1 :  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 

 



7 
 

      BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA. 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang menjadi dasar 

penelitian, pengungkapan (disclosure), tanggung jawab sosial 

perusahaan, faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan, penelitian terdahulu, kerangka 

teori, dan pengembangan hipotesis.  

      BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi, sampel, 

dan metode pengambilan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukurannya, serta 

metode analisis data yang digunakan. 

      BAB IV :  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum penelitian, hasil 

analisis data dan pembahasannya. 

      BAB V : PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang simpulan dari hasil analisis data pada 

bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang 

bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. 


