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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semakin  berkembangnya  perusahaan  dan  ketatnya  persaingan  di  

dunia usaha menuntut perusahaan untuk  memikirkan  strategi  untuk  

memenangkan persaingan. Perusahaan  harus  terus  meningkatkan  kualitas  

produk dan meningkatkan  efisiensi.  Perusahaan  juga  harus  memperhatikan  

kepentingan manajemen,  pemilik,  karyawan,  konsumen  dan  masyarakat. 

Perhatian  terhadap masyarakat  sekitar  tempat  perusahaan  berada  dapat  

diwujudkan  melalui  tanggung jawab  sosial  yang  dilakukan  diberbagai  

bidang.  Masyarakat  menaruh  perhatian terhadap isu kepedulian sosial 

perusahaan.   

Standar akuntansi keuangan di Indonesia belum mewajibkan 

perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial terutama informasi 

mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, akibatnya yang 

terjadi didalam praktik perusahaan hanya dengan sukarela 

mengungkapkannya. Perusahaan akan mempertimbangkan biaya dan manfaat 

yang akan diperoleh ketika mereka memutuskan untuk mengungkapkan 

informasi sosial. Bila manfaat yang akan diperoleh dengan pengungkapan 

informasi tersebut lebih besar  dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk 

mengungkapkannya maka perusahaan akan dengan sukarela mengungkapkan 

informasi tersebut. 
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Perusahaan sudah seharusnya melakukan tanggung jawab sosial bagi 

lingkungannya. Terlepas dari tujuan perusahaan melakukan tindakan itu, 

harus ada hukum yang mengatur dengan tegas mengenai keharusan 

perusahaan melakukan CSR. CSR ini harus diungkapkan sesuai dengan 

laporan keuangan supaya bisa dipertanggungjawabkan di depan masyarakat. 

Sehingga diperlukan juga aturan mengenai pengungkapan CSR pada laporan 

tahunan perusahaan. Karena apabila tidak ada aturan yang jelas, perusahaan 

akan melaporkan CSR yang menguntungkan saja. 

Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu konsep 

terintegrasi yang menyelaraskan aspek bisnis dan sosial agar perusahaan 

dapat membantu tercapainya kesejahteraan stakeholders dan mencapai laba 

maksimum. Tanggung jawab sosial perusahaan itu dapat digambarkan 

sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan dalam interaksi 

organisasi dengan lingkungan fisik dengan sosialnya, yang dapat dimuat 

dalam laporan tahunan atau laporan sosial terpisah (Guthrie dan Mathews 

dalam Sembiring, 2005). 

Corporate social responsibility adalah komitmen perusahaan atau 

dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang 

berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan 

menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek 

ekonomis, sosial, dan lingkungan. Kompleksitas permasalahan sosial yang 
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semakin rumit (social problems) dalam dekade terakhir dan implementasi 

desentralisasi telah menempatkan corporate social responsibility (CSR) 

sebagai suatu konsep yang diharapkan mampu memberikan terobosan baru 

dalam pemberdayaan masyarakat miskin (Hendrik Budi Untung, 2009). 

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 pengedepankan  prinsip  moral  dan  etis,  yakni  menggapai  

suatu  hasil  terbaik,  tanpa merugikan kelompok masyarakat  lainnya.  

Tanggung jawab sosial merupakan salah satu elemen pengungkapan 

dalam laporan tahunan yang terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  (BEI).  

Beberapa  penelitian  telah  dilakukan  untuk  menjelaskan  faktor-faktor yang  

mempengaruhi  perusahaan  yang  mengungkapkan  tanggung jawab  sosial. 

Isu yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan 

cenderung diteliti dalam konteks faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan pelaksanaan 

tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri disosialisasikan perusahaan 

kepada publik melalui pengungkapan sosial dalam laporan tahunan. Branco 

dan Rodrigues (2006) dalam Chariri dan Nugroho (2009) menyebutkan 



4 
 

 
 

sebagian besar studi empiris yang menganalisis pengungkapan informasi 

tanggung jawab sosial perusahaan berfokus pada laporan tahunan (annual 

report), dimana annual report dianggap sebagai alat yang paling penting 

yang digunakan perusahaan untuk berkomunikasi dengan stakeholder 

perusahaan. 

Menurut Lang dan Lundholm (1993) dalam Wirmie et al,. (2011), 

karakteristik perusahaan dapat menjelaskan variasi luas pengungkapan 

sukarela dalam laporan tahunan, karakteristik perusahaan merupakan 

prediktor luas pengungkapan. Dalam penelitian ini, karakteristik perusahaan 

yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial  diproksikan 

dalam leverage, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan 

dan kepemilikan manajerial. 

Penelitian yang terkait dengan pengaruh karakteristik perusahaan 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan 

adanya keanekaragaman hasil. Dari penelitian yang sudah dilakukan 

menunjukkan hasil yang belum konsisten karena beberapa faktor masih 

disimpulkan berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. 

Penelitian Apriwenni (2009), berhasil membuktikan adanya 

pengaruh leverage yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan. Sedangkan penelitian Wirmie et al., (2011), Febrina dan 

Suryana (2011), Herman Darwis (2007) serta Sulastri et al,. (2007) tidak 
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menemukan pengaruh yang signifikan antara leverage terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Penelitian Wirmie at al,. (2011) menemukan adanya pengaruh 

profitabilitas terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil ini tidak 

konsisten dengan penelitian Herman Darwis (2007), Febrina dan Suryana 

(2011), Sulastri et al,. (2007) serta Apriwenni (2009) yang tidak menemukan 

adanya pengaruh profitabilitas terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. 

Penelitian Sulastri et al,. (2007), menemukan adanya pengaruh 

ukuran dewan komisaris perusahaan terhadap tanggung jawab sosial 

perusahaan. Sedangkan Febrina dan Suryana (2011) tidak menemukan adanya 

pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap tanggung jawab sosial 

perusahaan.  

Penelitian Febrina dan Suryana (2011), Wirmie et al,. (2011), 

Herman Darwis (2007), serta Apriwenni (2009) yang menemukan adanya 

pengaruh ukuran perusahaan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. 

Penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian Sulastri et al,. (2007) 

yang tidak menemukan adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

tanggung jawab sosial perusahaan.  

Penelitian Febrina dan Suryana (2011) serta Apriwenni (2009) yang 

tidak menemukan adanya pengaruh kepemilikan manajerial berpengaruh 

terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Namun disebutkan Naser et al. 

(2006) dan Rustiarini (2011) menduga struktur kepemilikan yang salah 
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satunya adalah kepemilikan manajemen mempengaruhi tanggung jawab 

sosial perusahaan. 

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Febrina dan Suryana (2011). Dalam penelitian ini, terdapat 

beberapa perbedaan dengan penelitian Febrina dan Suryana (2011): 

1. Periode penelitian yang digunakan oleh Febrina dan Suryana (2011) 

adalah tahun 2007-2009 sedangkan penelitian ini menggunakan tahun 

2009-2011. 

2. Penelitian Febrina dan Suryana (2011) mengungkapan informasi sosial 

dikelompokkan menjadi 6 kelompok sesuai dengan kategori informasi 

sosial  menurut GRI (2000-2006) dengan total item 79. Penelitian ini 

mengungkapan informasi sosial dikelompokkan menjadi 10 kelompok 

sesuai dengan kategori informasi sosial  menurut GRI 2011 dengan total 

item 121.  

3. Penelitian Febrina dan Suryana (2011) menggunakan Net Profit Margin 

dalam mengukur variabel profitabilitas. Dalam penelitian ini, profitabilitas 

diukur dengan menggunakan Return on Assets (ROA) atau laba setelah 

pajak  dibagi dengan total aktiva. 

4. Penelitian Febrina dan Suryana (2011) menggunakan dummy dalam 

mengukur kepemilikan manajerial. Dalam penelitian ini kepemilikan 

manajajerial diukur dengan persentase saham yang dimiliki pengelola 

perusahaan atau manajemen. 
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Berdasarkan berbagai uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. Adapun judul dari penelitian ini adalah: 

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN 

PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA” 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini 

permasalahan yang akan dirumuskan adalah: 

1. Apakah leverage berpengaruh terhadap kebijakan pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?  

3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kebijakan 

pengungkapan sosial perusahaan? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan? 

5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan? 
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C. Tujuan Penelitian  

Sesuai masalah yang dihadapi, tujuan dalam penelitian ini dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap kebijakan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap 

kebijakan pengungkapan sosial perusahaan. 

4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

5. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap 

tanggung jawab sosial perusahaan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu 

akuntansi dan juga menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan dan lingkungan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pihak Perusahaan atau Manajemen 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan agar lebih 

meningkatkan tanggung jawab dan kepeduliannya pada lingkungan 

sosial, terutama perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. 

b. Bagi Calon Investor atau Investor 

Penelitian ini diharapkan  dapat memberikan wawasan mengenai 

pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan serta 

pengungkapannya dalam laporan tahunan, sehingga menjadi masukan 

dalam proses pengambilan keputusan investasi (penanaman modal). 

c. Bagi Pemerintah  

Hasil penelitian ini  diharapkan dapat digunakan bahan pertimbangan 

untuk menindaklanjuti pengesahan UU PT dan UU PM, dengan 

mewajibkan semua perusahaan lain di Indonesia untuk melaksanakan 

tanggung jawab sosial dan lingkungannya. 

 

E.  Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan proposal ini terdiri dari lima bab, yang mana setiap 

bab akan menguraikan antara lain sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian, 

beberapa penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan metode 

pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi operasional 

variabel dan pengukurannya serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan gambaran umum penelitian, hasil analisis 

data dan pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian yang telah dibahas 

pada bab-bab sebelumnya dan mengenai keterbatasan penelitian 

serta saran bagi peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 


