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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pandangan dalam dunia usaha dimana perusahaan hanya bertujuan 

untuk mendapatkan laba yang setinggi-tingginya tanpa memperhatikan 

dampak yang muncul dalam kegiatan usahanya kini sudah tidak dapat 

diterima lagi. Perkembangan dunia usaha saat ini menuntut perusahaan 

untuk meningkatkan perhatiannya kepada lingkungan sosial. Perusahaan 

diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan pemilik 

modal (investor dan kreditor) tetapi juga karyawan, konsumen, masyarakat 

dan lingkungannya (Purnasiwi, 2011). Permasalahan yang di hadapi 

perusahaan semakin banyak dengan seiring berkembangnya dunia usaha. 

Lingkungan sosial perusahaan merupakan hal yang berkaitan langsung 

dengan kegiatan suatu perusahaan. Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan.   

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” (Febriana dan 

Suaryana (2011). Dalam PSAK tersebut jelas menyatakan bahwa 
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perusahaan juga bertanggungjawab akan lingkungan sekitar, maka dari itu 

diharapkan perusahaan meningkatkan kesadarannya terhadap lingkungan.  

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang 

merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan 

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham 

dan memenuhi persyaratan yang diterapkan undang-undang ini serta 

pelaksanaannya. Jalal (2007) dalam Pian (2010) mengungkapkan bahwa 

dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) Nomor 40 Tahun 2007 

diuraikan pula bahwa Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) 

dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan, dan pelanggaran 

atas kewajiban tersebut akan dikenai sanksi.  

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 (Guthrie dan Mathews (1985) dalam Sembiring 

(2005). 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu tindakan atau 

konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab 

mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. 
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Bentuk pertanggungjawaban tersebut bermacam-macam, diantaranya adalah 

melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dan perbaikan lingkungan. Memberikan dana untuk fasilitas umum dan 

sumbangan untuk fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna 

untuk masyarakat banyak, khususnya yang berada di sekitar perusahaan 

tersebut. 

Corporate Social Responsibility (CSR), merupakan wacana yang 

sedang mengemuka di dunia perusahaan multinational. Wacana ini 

digunakan oleh perusahaan dalam rangka mengambil peran menghadapi 

perekonomian menuju pasar bebas. Perkembangan pasar bebas yang telah 

membentuk ikatan-ikatan ekonomi dunia dengan terbentuknya AFTA, 

APEC dan sebagainya, telah mendorong perusahaan dari berbagai penjuru 

dunia untuk secara bersama melaksanakan aktivitasnya dalam rangka 

mensejahterakan masyarakat di sekitarnya (Nurlela dan Islahudin, 2008). 

Definisi secara luas menurut The World Bank Group (2001) dan The 

World Business Council for Suinstainable Development (2004), CSR adalah 

suatu komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk berperilaku secara etis 

dan membantu pembangunan berkelanjutan (sustainable development) 

bekerja sama dengan karyawan serta perwakilannya, familinya, masyarakat, 

dan komunitas lokal umumnya untuk memperbaharui kualitas hidup dalam 

cara-cara yang baik bagi bisnis dan pembangunan. CSR juga bermakna 

sebagai suatu komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi 

dalam pembangunan ekonomi secara berkesinambungan dengan 
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menyelaraskan pencapaian kinerja ekonomi dengan kinerja sosial dan 

lingkungan dalam operasi bisnisnya. Dengan kata lain, koporasi harus 

menjaga keseimbangan antara tujuan mendapatkan laba (profit) dan tujuan 

sosial (people) serta lingkungan (planet) atau disebut triple bottom-line 

strategy (Elkington, 1997 dalam Lako, 2011: 25). Sama halnya yang 

diungkapkan oleh Daniri (2008) dalam Badjuri (2011), Tanggung jawab 

sosial perusahaan atau Corporate Social responsibility (CSR) merupakan 

sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada 

tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai 

perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi 

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

pada triple bottom lines yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan 

lingkungan. 

Konsep CSR pada umumnya menyatakan bahwa tanggung jawab 

perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja 

tetapi juga terhadap stakeholder yang terkait dan/atau terkena dampak dari 

keberadaan perusahaan. Perusahaan yang menjalankan aktivitas CSR akan 

memperhatikan dampak operasional perusahaan terhadap kondisi sosial dan 

lingkungan dan berupaya agar dampaknya positif. Sehingga dengan adanya 

konsep CSR diharapkan kerusakan lingkungan yang terjadi di dunia, mulai 

dari penggundulan hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim 

dapat dikurangi (Fahrizqi, 2010). 
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Nurlela dan Islahuddin (2008) mengungkapkan bahwa pemikiran 

yang melandasi Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan) yang sering dianggap inti dari etika bisnis adalah bahwa 

perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan 

legal (artinya kepada pemegang saham atau shareholder) tetapi juga 

kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan 

(stakeholder) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas. 

Tanggung jawab sosial dari perusahaan terjadi antara sebuah perusahaan 

dengan semua stakeholder, termasuk di dalamnya adalah pelanggan atau 

customer, pegawai, komunitas, pemilik, pemilik atau investor, pemerintah, 

supplier bahkan juga kompetitor. 

Darwin (2007) dalam Novita & Djakman (2008) menyatakan bahwa 

pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi di dalam laporan 

tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat 

akuntabilitas, responsibilitas, dan tranparansi korporat kepada investor dan 

stakeholders lainnya. Pengungkapan tersebut bertujuan untuk menjalin 

hubungan atau komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan dengan 

publik dan stakeholders lainnya tentang bagaimana perusahaan telah 

mengintegrasikan Corporate Social Responsibility (CSR): - lingkungan 

sosial – dalam setiap aspek kegiatan operasinya. 

Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang 

transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang baik 

(good coprporate governance) memaksa perusahaan untuk memberikan 
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informasi mengenai aktivitas sosialnya (Anggraini, 2006). Teori keagenan 

menyatakan bahwa, perusahaan yang menghadapi biaya kontrak dan biaya 

pengawasan yang rendah cenderung akan melaporkan laba lebih rendah atau 

dengan kata lain akan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan 

manajemen (salah satunya biaya yang dapat meningkatkan reputasi 

perusahaan di mata masyarakat yaitu biaya-biaya yang terkait dengan 

tanggung jawab perusahaan) (Febriana dan Suaryana (2011). 

Dampak sosial yang ditimbulkan oleh masing-masing perusahaan 

tidak selalu sama, mengingat perusahaan satu dengan yang lainnya 

sangatlah berbeda sekalipun perusahaan tersebut berada dalam satu jenis 

usaha yang sama. Adapun faktor-faktor yang membedakan perusahaan 

disebut juga karakteristik perusahaan, yang diantaranya adalah ukuran 

perusahaan (size), tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, tingkat leverage, 

kendala sosial yang dimiliki, umur perusahaan, profil perusahaan, struktur 

dewan komisaris, negara pemilik suatu perusahaan, negara tempat 

didirikannya perusahaan, dan lain-lain. Semakin kuat karakteristik yang 

dimiliki suatu perusahaan tersebut dalam menghasilkan dampak sosial bagi 

publik akan semakin banyak pula pemenuhan tanggung jawab sosialnya 

kepada publik (Veronica, 2009 dalam Agustina, 2013). 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menjelaskan  faktor-faktor 

yang mempengaruhi pengungkapan sosial pertanggungjawaban pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), akan 

tetapi hasilnya beranekaragam. Dari hasil penelitian sebelumnya terdapat 
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pula faktor yang berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan(CSR). 

Berkaitan dengan ukuran dewan komisaris dan pengungkapan 

tanggung jawab sosial, Sembiring (2005), Nurkhin (2010), dan Nur & 

Priantinah (2012) berhasil menemukan pengaruh antara ukuran dewan 

komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Badjuri (2011), dan Febrina & 

Suaryana (2011) tidak berhasil menemukan pengaruh antara ukuran dewan 

komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.  

Hasil berbeda juga terjadi antara leverage dan pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Sembiring (2005) dan Anggraini (2006) 

tidak berhasil menemukan pengaruh antara leverage terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Nur & Priantinah (2012) berhasil menemukan pengaruh antara 

leverage dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh antara profitabilitas dan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan juga memperoleh hasil 

yang berbeda-beda. Sembiring (2005), Anggraini (2006), Febrina & 

Suaryana (2011) dan Nur & Priantinah (2012) tidak berhasil menemukan 

pengaruh antara profitabilitas dan pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Nurkhin (2010) dan 

Badjuri (2011) berhasil menemukan pengaruh antara profitabilitas dan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 
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Hubungan antara ukuran perusahaan (size) terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan juga memperoleh hasil yang berbeda-

beda. Penelitian yang berhasil menunjukkan pengaruh ukuran perusahaan 

(size) terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Sembiring (2005), Nurkhin (2010), Badjuri (2011), Febrina 

& Suaryana (2011), dan Nur & Priantinah (2012). Sedangkan penelitian 

yang tidak berhasil menemukan pengaruh antara ukuran perusahaan dan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Anggraini (2006). 

Pengaruh kepemilkan instusional terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan juga diperoleh hasil yang berbeda. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Novita & Djakman (2008), Nurkhin (2010), Rawi & 

Muchlish (2010) dan Badjuri (2011) adalah kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan Murwaningsari (2009) menemukan 

pengaruh antara kepemilikan institusional dan pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. Berkaitan dengan hubungan kepemilikan saham 

publik terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diperolah 

hasil yang sama antara peneliti yang satu dengan yang lainnya. Hasil 

penelitian terdahulu yakni penelitian yang dilakukan oleh Badjuri (2011) 

dan Nur & priantinah (2012) tidak berhasil menemukan pengaruh antara 

kepemilikan saham publik dan pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan pertanggungjawaban 

sosial perusahaan (CSR). Penelitian ini mengambil judul “PENGARUH  

UKURAN DEWAN KOMISARIS, LEVERAGE, PROFITABILITAS, 

SIZE, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KEPEMILIKAN 

SAHAM PUBLIK TERHADAP PENGUNGKAPAN CSR PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAPAT DI BURSA 

EFEK INDONESIA” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR)? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR)? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR)? 

4. Apakah ukuran perusahaan (size) berpengaruh terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR)? 

5. Apakah kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR)? 
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6. Apakah kepemilikan kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh 

terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

2. Untuk menganalisis apakah leverage berpengaruh terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

3. Untuk menganalisis apakah profitabilitas berpengaruh terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

4. Untuk menganalisis apakah ukuran perusahaan (size) berpengaruh 

terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

5. Untuk menganalisis apakah kepemilikan institusional berpengaruh 

terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

6. Untuk menganalisis apakah kepemilikan saham publik berpengaruh 

terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun dalam penelitian ini dapat memberikan mafaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan 

perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan Corporate Social Responsibility (CSR). 

2. Manfaat Akademis 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi untuk 

pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan mengenai 

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan atau Corporate 

Social Responsibility (CSR) dalam laporan keuangan yang disajikan. 

b. Bagi Investor 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi wacana baru dalam 

mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu diperhitungkan dalam 

investasi yang tidak terpaku pada ukuran-ukuran moneter. 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi stimulus secara 

proaktif sebagai pengontrol atas perilaku-perilaku perusahaan dan 

semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang 

harus diperoleh. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang gambaran menyeluruh dari isi penelitian dan 

gambaran permasalahan dalam penelitian ini. Bab I terdiri dari latar 

belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan teori-teori serta penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan topik/masalah yang diteliti. Bab ini juga menjelaskan tentang 

kerangka pemikiran yang melandasi timbulnya hipotesis penelitian 

serta menjelaskan tentang variabel-variabel dalam penelitian ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Berisi pendeskripsian tentang variabel-variabel dalam penelitian, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi 

hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Sebelum melakukan 

analisis data terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang 

meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, 

dan uji autokolerasi. Setelah semua uji asumsi klasik terpenuhi, baru 

kemudian dilakukan uji hipotesis. 
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BAB V : PENUTUP 

Berisi tentang simpulan dari penelitian yang menjawab seluruh 

pertanyaan penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran 

untuk penelitian. 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


