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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Pada awalnya, operasi perusahaan cenderung berkiblat pada 

kulturprofit-oriented, dimana perusahaan hanya berfokus pada upaya mencari 

keuntungan sebesar-besarnya. Perilaku entitas bisnis yang hanya 

mementingkan kepentingan shareholder(pemegang saham) dan 

bondholder(pemegang obligasi) semata menimbulkan hubungan yang tidak 

harmonis antara perusahaan dengan masyarakat.Akibatnya timbul konflik dan 

ketegangan seperti demonstrasi dan tuntutan atas ganti rugi atas kerusakan 

lingkungan dari masyarakat kepada perusahaan (Achda, 2006 dalam 

Damayanti, 2011). Hubungan yang tidak harmonis tersebut sebenarnya wajar 

terjadi, karena bagaimanapun perusahaan merupakan bagian dari masyarakat 

dan lingkungan, yang eksistensinya tidak akan bisa terlepas dari dua hal 

tersebut. Keberadaan dan aktivitas perusahaan menimbulkan dampak pada 

masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung.Hal 

ini menyebabkan masyarakat ikut menjadi stakeholder(pemilik kepentingan) 

dari perusahaan. 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kesadaran akan perlunya 

hubungan resiprokal (timbal balik) yang harmonis antara perusahaan dan 

masyarakat, orientasi perusahaan mulai bergeser dari profit-oriented menjadi 

stakeholder-oriented dimana perusahaan mulai memperhatikan 
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kesinambungan lingkungan dan masyarakat dengan memperhatikan dampak 

sosial. Hal inilah yang akhirnya menggeser sistem akuntansi konvensional 

yang berjalan sebelumnya dan memunculkan suatu konsep akuntansi baru, 

yaitu akuntansi pertanggungjawaban sosial (SocialResponsibility Accounting/ 

SRA).Implementasi dari SRA dikenal sebagai Corporate Social 

Responsibility(CSR)atau tanggung jawab sosial perusahaan yang 

disosialisasikan perusahaan kepada publik melalui pengungkapan sosial 

dalam laporan tahunan. 

CSR sendiri menurut Uni Eropa adalah sebuah konsep yang 

mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis 

perusahaan dan dalam interaksi dengan stakeholder berdasarkan prinsip 

kesukarelaan.The World Best Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) mendefinisikan CSR sebagai komitmen berkelanjutan dari bisnis 

untuk bersikap etis dan berkontribusi pada pengembangan segi ekonomik 

seiring meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka beserta 

komunitas lokal dan masyarakat luas. Hal ini bisa dilakukan dengan cara 

mengerti aspirasi dan kebutuhan stakeholder dan kemudian berkomunikasi 

dan berinteraksi dengan para stakeholder. 

CSR di era sekarang telah menjadi subyek penting dalam kegiatan 

perusahaan dimana dalam prakteknya CSR menjadi alat manajerial 

perusahaan yang digunakan untuk menghindari konflik sosial dan 

lingkungan.Pengungkapan tanggung jawab sosial juga dapat dipandang 

sebagai akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai 
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dampak sosial yang ditimbulkan perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007). 

Berkaca dari vitalnya peran CSR, secara teori tanpa ada paksaan perusahaan 

akan secara sukarela membuat laporan pengungkapan pertanggungjawaban 

sosial mereka kepada stakeholders. Hal ini dikarenakan adanya sanksi yang 

diberikan stakeholders kepada perusahaan yang tidak mengungkapkan 

laporan pertanggungjawaban sosial mereka. Sebagai contoh, sanksi yang 

berasal dari investor berupa keengganan mereka untuk memiliki saham 

perusahaan tersebut yang akan berefek pada harga saham yang anjlok. Para 

konsumen juga dapat memboikot produk perusahaan tersebut dan pemasok 

akan berhenti menyalurkan bahan baku ke perusahaan tersebut. Sanksi-sanksi 

tersebut berdampak langsung pada kinerja perusahaan, sehingga mendorong 

perusahaan memiliki insentif untuk menghasilkan laporan CSR. 

Di Indonesia sendiri, perkembangan praktek dan pengungkapan CSR 

didukung oleh pemerintah dimulai dengan ditetapkannya Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. Pemerintah mengatur pelaksanaan lebih lanjut dengan menerbitkan 

Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1999 dan akhirnya menetapkan 

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 yang mengubah CSR yang dulunya suatu 

hal yang voluntary menjadi mandatory. 

Perusahaan yang melakukan praktek dan pengungkapan CSR 

sebenarnya akan mendapatkan manfaat yang dapat menaikkan nilai 

perusahaan. Kotler dan Lee (2005) dalam Damayanti (2011) menyatakan 

bahwa praktek dan pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan akan 
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mendapatkan manfaat seperti peningkatan penjualan dan market share, 

memperkuat brand positioning, meningkatkan citra perusahaan, serta 

meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor dan analisis keuangan. 

Vitalnya peran CSR telah membuat banyak peneliti untuk melakukan 

penelitian mengenai praktek dan motivasi perusahaan untuk melakukan 

CSR.Banyak faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR.Pada penelitian 

yang dilakukan Handayati (2011) terdapat tiga faktor yang diindikasikan 

mempengaruhi pengungkapan CSR.Faktor-faktor tersebut adalah size, 

profitabilitas, leverage. 

Size atau ukuran perusahaan dikaitkan dengan teori agensi, dimana 

perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan 

mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan 

tersebut, oleh karena itu perusahaan besar akan lebih banyak mengungkapkan 

informasi daripada perusahaan kecil.Selain itu, perusahaan besar merupakan 

emiten yang banyak disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan 

pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. 

Profitabilitas merupakan ukuran yang lazim dipakai untuk mengukur 

kemampuan manajemen perusahaan menghasilkan laba.Keterkaitannya 

dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tidak lepas dari teori 

agensi, dimana perolehan laba yang semakin tinggi mendorong perusahaan 

untuk melakukan pengungkapan sosial lebih luas. Hal ini disebabkan dengan 

adanya tingkat keuntungan yang tinggi, perusahaan akan memiliki dana lebih 

untuk melakukan kegiatan sosial. 
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Leverage memberikan gambaran mengenai struktur modal yang 

dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya 

suatu utang. Semakin tinggi leverage kemungkinan besar perusahaan akan 

mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha 

untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dengan cara mengurangi biaya-

biaya. Perusahaan yang memiliki rasio leverage tinggi akan lebih sedikit 

mengungkapkan CSR supaya dapat melaporkan laba sekarang yang lebih 

tinggi. 

Pada penelitian Veronica (2008) terdapat faktor lain yang 

mempengaruhi CSR yaitu ukuran dewan komisaris. Semakin besar jumlah 

anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan 

CEO dan memonitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan 

dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka tekanan terhadap 

manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya. Sehingga 

perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan 

lebih banyak mengungkapkan CSR. 

Pada penelitian Nur dan Priantinah (2012) juga terdapat faktor lain 

yang diteliti mengenai pengaruhnya dalam CSR yaitu kepemilikan saham 

publik. Kepemilikan saham publik merupakan proporsi saham perusahaan 

yang dikuasai oleh publik.Ketika publik memiliki saham dari sebuah 

perusahaan, maka perusahaan tersebut wajib melaporkan keaadaan dan 

aktivitas perusahaan terhadap publik, termasuk laporan pengungkapan 



6 
 

tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga menekan perusahaan agar 

mengungkapkannya. 

Dalam penelitian Sari (2012), faktor lain yang ikut berpengaruh dalam 

pengungkapan CSR adalah Growth (pertumbuhan perusahaan). Growth 

merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

keuangan perusahaan.Secara teori, growth berkaitan dengan pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini disebabkan perusahaan dengan 

tingkat growth yang baik, akan lebih disorot, baik investor maupun publik. 

Dengan begitu banyak sorotan perusahaan akan memanfaatkan kesempatan 

itu dengan mengungkapkan informasi sosial lebih luas dengan harapan 

mendapatkan reputasi baik dimata investor dan para stakeholderdan 

meningkatkan value(nilai) perusahaaan. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin melakukan 

analisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia.Penelitian sekarang mereplikasi penelitian Handayati 

(2011) dengan menambah tiga variabel independen, yaitu, ukuran dewan 

komisaris, kepemilikan saham publik dan growth.Penelitian ini bertujuan 

mengetahui pengaruh size, profitabilitas, leverage, ukuran dewan komisaris, 

kepemilikan saham publik, dan growth terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibilitypada perusahaan transportasi. Selain itu, peneliti juga 

ingin mengetahui apakah penelitian Handayati dimana dalam penelitiannya 

menggunakan kumpulan perusahaan high profile yang listing di Bursa Efek 
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Indonesia akan menghasilkan hal sama apabila diterapkan hanyapada 

perusahaan transportasi yang listing di Bursa Efek Indonesia. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, terdapat beberapa 

pokok permasalahan yang dibahas antara lain: 

1. Apakah size perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan informasi 

sosial? 

2. Apakah tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap 

pengungkapan informasi sosial? 

3. Apakah tingkat leverage perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 

informasi sosial? 

4. Apakah ukuran dewan komisaris perusahaan berpengarauh terhadap 

pengungkapan informasi sosial? 

5. Apakah kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap pengungkapan 

informasi sosial? 

6. Apakah growth berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sosial? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian tentang 

pengungkapan informasi sosial perusahaan. Oleh karena itu, tujuan penelitian 

ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris terhadap hal-hal tersebut 

diatas, antara lain: 
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1. Menganalisis pengaruh tingkat size perusahaan terhadap pengungkapan 

informasi sosial. 

2. Menganalisis pengaruh tingkat profitabilitas perusahaan terhadap 

pengungkapan informasi sosial. 

3. Menganalisis pengaruh tingkat leverage perusahaan terhadap 

pengungkapan informasi sosial. 

4. Menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan 

informasi sosial. 

5. Menganalisis pengaruh kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan 

informasi sosial. 

6. Menganalisis pengaruh growth terhadap pengungkapan informasi sosial. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan kontribusi pada akuntansi keuangan, terutama mengenai 

bagaimana kinerja keuangan perusahaan dapat mempengaruhi 

pengungkapan CSR. 

2. Meningkatkan kesadaran kepada perusahaan tentang betapa pentingnya 

pengungkapan Corporate Social Responsibility. 

3. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pada akuntansi 

keprilakuan,terutama mengenai faktor apa saja yang mendorong 

perusahaan untuk mengungkapkan CSR dalam laporan tahunan 

perusahaan 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I :PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori serta penelitian terdahulu 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam bab ini juga dijelaskan 

kerangka pemikiran yang melandasi timbulnya hipotesis penelitian. Di dalam 

kerangka pemikiran tersebut dijelaskan juga mengenai variabel independen 

dan variabel dependen dari penelitian ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Berisi deskripsi tentang variabel-variabel dalam penelitian, penentuan 

populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum penelitian, hasil 

analisis data dan pembahasannya. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi tentang simpulan dari penelitian yang menjawab seluruh 

rumusan masalah penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran untuk 

penelitian selanjutnya. 


