
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah sebuah kewajiban yang 

harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan dalam mewujudkan peran aktif 

perusahaan dalam pembangunan nasional dalam segala bidang umumnya baik 

secara mikro dan makro, serta pembangunan bidang ekonomi khususnya.  

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk 

berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi 

perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya 

(Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 

point 3). Pengertian ini mengandung arti bahwa perusahaan yang berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT) mempunyai tanggung jawab sosial terhadap 

komunitas setempat dan lingkungan masyarakat umumnya. Implementasi atas 

peran tanggung jawab tersebut diatur dalam Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 

2007, dan pelaksanaannya harus dilaporkan dalam Laporan Tahunan 

Perusahaan (pasal 66 ayat 2c). 

Tanggung jawab sosial dan lingkungan juga diatur dalam UU Nomor 

25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal terkait dengan perusahaan yang 

terdaftar di pasar modal. Regulasi tersebut menjelaskan kewajiban bagi setiap 

penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial, menghormati 
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tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, 

dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pelaporan keuangan merupakan wahana bagi perusahaan untuk 

mengkomunikasikan berbagai informasi dan pengukuran secara ekonomi 

mengenai sumber  daya    yang    dimiliki   serta    kinerja    kepada    berbagai    

pihak. Pelaporan keuangan perusahaan publik di Indonesia telah diatur oleh 

Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan lain 

yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dan BEI. Publikasi laporan keuangan 

tahunan teraudit dan laporan keuangan harus dibuat berdasarkan standart 

akuntansi keuangan (SAK) yang terdiri dari neraca, laporan rugi-laba, dan 

laporan arus kas, pengungkapan mengenai kebijakan akuntansi dan catatan 

yang menyertai laporan keuangan. Peraturan ini juga mewajibkan perusahaan 

untuk mengungkapkan peristiwa penting lain dan informasi seperti merger, 

akusisi, pergantian manajemen pu]ncak, pergantian auditor yang terjadi dalam 

perusahaan, dan peristiwa penting lainnya.  

Informasi dalam laporan keuangan ini sangat penting karena informasi 

merupakan kebutuhan yang mendasar bagi para investor dan calon investor 

untuk pengambilan keputusan. Adanya informasi yang lengkap, akurat serta 

tepat waktu memungkinkan investor untuk melakukan pengambilan keputusan 

secara rasional sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. 

Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 pasal 1: Informasi 

atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai 

peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada 
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Bursa Efek, dan atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang 

berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. 

Salah satu informasi yang sering diminta untuk diungkapkan 

perusahaan saat ini adalah informasi tentang tanggung jawab sosial 

perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri dapat digambarkan 

sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan 

interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang 

dapat dibuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah 

(Sembiring, 2005).  

Peraturan tambahan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam PSAK 

No. 1 (revisi 1998) paragraf 09 secara implisit menyarankan untuk 

mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan dan sosial yaitu 

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan 

mengenai lingkungan hidup laporan nilai tambah, khususnya bagi industri di 

mana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting bagi industri 

yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang 

memegang peranan penting. 

Pernyataan di atas secara jelas menyebutkan bahwa perusahaan 

bertanggungjawab terhadap lingkungan sekitarnya terutama perusahaan 

industri yang meninggalkan limbah, apabila limbah tidak diolah terlebih 

dahulu akan mencemari lingkungan sekitarnya. Karena itu dengan adanya 

PSAK No. 1 tersebut diharapkan kesadaran perusahaan terhadap lingkungan 

bertambah. Sedangkan peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab 
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sosial diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 40 tahun 2007 pasal 74 tentang 

tanggung jawab sosial dan lingkungan menjelaskan “Perseroan yang 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber 

daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. 

tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 

(1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan 

sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan 

memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan 

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai 

tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah 

(Febrina dan Suaryana, 2011).  

Corporate Social Responsibilty (CSR) adalah basis teori tentang 

perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan 

masyarakat dan lingkungan tempat beroperasi. Secara teoretik, CSR dapat 

didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para 

stakeholders terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan 

operasinya. Sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter 

keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah 

mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, 

tanpa merugikan kelompok masyarakat (Febrina dan Suaryana, 2011). 

Perkembangan CSR secara konseptual berkembang sejak tahun 1980-

an yang dipicu sedikitnya oleh 5 hal berikut: (1). Maraknya fenomena “take 
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over” antar korporasi yang kerap dipicu oleh keterampilan rekayasa finansial. 

(2) Runtuhnya tembok Berlin yang merupakan simbol tumbangnya paham 

komunis dan semakin kokohnya imperium kapitalisme secara global. (3) 

Meluasnya operasi perusahaan multinasional di negara-negara berkembang, 

sehingga di tuntut supaya memperhatikan: HAM, kondisi sosial dan 

perlakukan yang adil terhadap buruh. (4) Globalisasi dan menciutnya peran 

sektor publik (pemerintah) hampir di seluruh dunia telah menyebabkan 

tumbuhnya LSM (termasuk asosiasi profesi) yang memusatkan perhatian 

mulai dari isu kemiskinan sampai pada kekuatiran akan punahnya berbagai 

spesies baik hewan maupun tumbuhan sehingga ekosistem semakin labil. (5) 

Adanya kesadaran dari perusahaan akan arti penting merk dan reputasi 

perusahaan dalam membawa perusahaan menuju bisnis berkelanjutan (Rika 

dan Islahudin, 2008).  

CSR sebagai sebuah gagasan menjadikan perusahaan tidak lagi 

dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu 

nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan  dalam kondisi 

keuangannya (finansial) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak 

pada tripel bottom lines yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan 

lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai 

perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable). Pengungkapan kinerja 

lingkungan, sosial, dan ekonomi di dalam laporan tahunan adalah untuk 

mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas, dan transparansi korporat 

kepada investor dan stakeholders lainnya. Pengungkapan tersebut bertujuan 
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untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan 

dengan publik dan stakeholders lainnya tentang bagaimana perusahaan telah 

mengintegrasikan CSR terhadap lingkungan dan sosial dalam setiap aspek 

kegiatan operasinya (Daniri, 2008). 

Kesadaran akan perlunya menjaga lingkungan bagi perusahaan publik 

di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 

tahun 2007, yang disahkan pada 20 Juli 2007. Undang-Undang Perseroan 

Terbatas menyatakan : (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di 

bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). (2) TJSL merupakan 

kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya 

Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan 

dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai 

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(www.hukumonline.com). Dengan adanya ini, perusahaan khususnya 

perseroaan terbatas yang bergerak di bidang dan atau berkaitan dengan sumber 

daya alam harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat 

serta wajib melaporkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut di Laporan 

Tahunan. 

Sanksi pidana mengenai pelanggaran CSR pun terdapat didalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (UUPLH) Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan: “Barangsiapa yang 

melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
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pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana 

penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima ratus juta 

rupiah”. Selanjutnya, Pasal 42 ayat (1) menyatakan: “Barangsiapa yang karena 

kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau 

perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga 

tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah” 

Kepedulian perusahaan pada lingkungan sosialnya ini menjadi sebuah 

keharusan karena keberadaan perusahaan di tengah-tengah masyarakat telah 

menciptakan masalah sosial, polusi, sumber daya, limbah, mutu produk, 

tingkat safety produk, serta hak dan status tenaga kerja. Tekanan dari berbagai 

pihak memaksa perusahaan untuk menerima tanggung jawab atas dampak 

aktivitas bisnisnya terhadap masyarakat. Perusahaan dihimbau untuk 

bertanggung jawab terhadap pihak yang lebih luas dari pada kelompok 

pemegang saham dan kreditur saja (Sembiring, 2005) 

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi jumlah pengungkapan sosial dan lingkungan. Penelitian ini 

telah dilakukan sebelumnya, Rawi dan Muchlish (2010) meneliti kepemilikan 

manajemen, kepemilikan institusi, leverage dan corporate social 

responsibility. Penelitian ini berusaha menguji pengaruh kepemilikan 

manajemen, kepemilikan institusi, dan leverage terhadap CSR. Sedangkan 

total Asset, nilai pasar terhadap nilai buku, perubahan return dan firm age 

dalam penelitian ini sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa hanya variabel kepemilikan manajemen saja yang memiliki pengaruh 
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terhadap CSR, sedangkan kepemilikan institusi, leverage, total Asset, nilai 

pasar terhadap nilai buku, perubahan return dan firm age tidak berpengaruh 

terhadap CSR. 

Febrina dan Suaryana (2011) meneliti tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2009. 

Hasil pengujian gagal membuktikan pengaruh leverage, profitabilitas, ukuran 

dewan komisaris, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ukuran perusahaan 

sebagai satu-satunya faktor yang mempengaruhi kebijakan pengungkapan 

sosial dan lingkungan, sehingga mendukung hipotesis ukuran perusahaan 

dalam teori akuntansi positif. 

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul: 

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN 

PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN 

PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA 

TAHUN 2009-2011.”  

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka pengungkapan 

kebijakan tanggung jawab sosial dan lingungan merupakan bentuk pelaporan 

tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang harus 

dimuat dalam laporan tahunan perusahaan. Beberapa faktor yang dijadikan 
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sebagai variabel dalam penelitian ini yang berpengaruh dalam CSR adalah 

leverage, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, nilai 

pasar terhadap nilai buku, dan perubahan return. Berdasarkan uraian diatas, 

maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Apakah leverage, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, kepemilikan 

manajerial, nilai pasar terhadap nilai buku, dan perubahan return berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan (CSR) di perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2009-2011? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

Mengetahui secara empiris pengaruh leverage, profitabilitas, ukuran 

dewan komisaris, kepemilikan manajerial, nilai pasar terhadap nilai buku, 

perubahan return terhadap kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan (CSR) di perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2009-2011. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi stakeholder, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan mengoptimalkan nilai perusahaan. 



10 
 

2. Bagi perusahaan, meningkatkan citra perusahaan dan mempertahankan 

eksistensinya. 

3. Bagi investor dan calon investor, perusahaan mempunyai tanggung jawab 

lebih luas dibanding hanya untuk mencari uang dan sebagai dasar 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan.  

4. Bagi peneliti, kegiatan penelitian ini merupakan penerapan untuk 

mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari selama kuliah 

kedalam dunia penelitian. 

5. Bagi masyarakat, untuk menambah pengetahuan dan wawasan terhadap 

pengungkapan CSR serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap 

hak-hak yang semestinya diperoleh. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran singkat dan memudahkan pemahaman 

atas skripsi ini, perlu dijelaskan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang mendasari 

penelitian ini, kerangka penelitian, rujukan penelitian terhadulu dan 

Pengembangan hipotesis.  
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BAB III  : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas mengenai: Jenis Penelitian, Populasi, 

Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel, Data dan Sumber Data, 

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel, dan 

Metode Analisis Data.  

BAB IV  : ANALISIS DATAAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang: Analisis Data dan Hasil Penelitian, 

Pembahasan Penelitian. 

BAB V  : PENUTUP 

Dalam bab ini membahas mengenai: Kesimpulan, Keterbatasan 

dan Saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




