
ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP 

PENGUNGKAPAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia) 

 
 
 

 
 

 
 

SKRIPSI 
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh 

Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 
 

 
 

 
Oleh: 

ETIK WULANDARI 
B200 050 315 

 
 
 

 
 

FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2009



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Salah satu isu menarik dalam dunia bisnis dan pasar modal adalah 

mengenai pengungkapan laporan keuangan (disclosure of financial statement). 

Isu pengungkapan laporan keuangan menjadi begitu menarik karena 

merupakan faktor signifikan dalam pencapaian efisiensi pasar modal dan 

sarana akuntabilitas publik. Laporan keuangan menggambarkan kinerja 

manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya. Laporan keuangan merupakan media informasi yang merangkum 

semua aktivitas perusahaan dan salah satu sumber informasi yang penting bagi 

investor di samping informasi lain, seperti informasi industri, kondisi 

perusahaan, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya. Setiap 

perusahaan publik diwajibkan membuat laporan keuangan tahunan yang 

diaudit oleh kantor akuntan publik independen sebagai sarana 

pertanggungjawaban, terutama kepada pemilik modal (Na’im dan Rakhman, 

2000). Agar dapat dipahami oleh pengguna, laporan keuangan harus diberi 

pengungkapan secara memadai. Pengungkapan tersebut dapat berupa 

penjelasan tenteng kebijakan akuntansi yang diterapkan, metode persediaan, 

biaya-biaya yang dikeluarkan dan sebagainya. 

Financial Accounting Standard Board (FASB) merumuskan tujuan 

pelaporan keuangan dalam bentuk Statement of Financial Accounting 
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Concepts (SFAC) No.1 tahun 1978. Pertama adalah pelaporan keuangan dapat 

menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditur dan pemakai 

eksternal lainnya untuk pengambilan keputusan investasi, kredit dan lainnya. 

Kedua, pelaporan keuangan dapat menyediakan informasi mengenai prospek 

arus kas untuk membantu investor dan kreditur dalam menilai prospek arus 

kas bersih perusahaan yang bersangkutan. Tujuan yang terakhir adalah 

pelaporan keuangan dapat memberikan informasi tentang sumber daya 

perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan perubahan sumber daya 

tersebut. 

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. Perusahaan 

sebagai lembaga usaha tidak lepas dengan masalah-masalah sosial yang 

berkaitan dengan masalah kesejahteraan pegawai, pengelolaan lingkungan 

terutama di sekitar pabrik, pemantauan produksi dan masalah dengan 

masyarakat sekitar perusahaan. Masyarakat membutuhkan informasi 

mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya 

sehingga hak masyarakat untuk hidup aman, tenteram, kesejahteraan 

karyawan, dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi 

(Anggraini, 2006).  

Menurut Gray dkk. dalam Sembiring (2005), tumbuhnya kesadaran 

publik akan peran perusahaan di tengah masyarakat melahirkan kritik dan 
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kekhawatiran karena 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 

tanggungjawab atas dampak aktivitas bisnisnya terhadap masyarakat.   

Dewasa ini menghadapi dampak globalisasi, kemajuan teknologi 

informasi dan keterbukaan pasar, perusahaan harus secara serius dan terbuka 

memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social 

Responsibility). Menurut Harahap (1993), tanggungjawab sosial perusahaan 

timbul dari penerapan akuntansi dalam ilmu sosial yang menyangkut 

pengaturan, pengukuran analisis, pengungkapan pengaruh ekonomi dan sosial 

dari kegiatan pemerintah dan perusahaan. Hal ini termasuk kegiatan yang 

bersifat mikro dan makro. Pada tingkat makro bertujuan untuk mengukur dan 

mengungkapkan kegiatan ekonomi dan sosial negara dalam pembangunan 

ekonomi. Pada tingkat mikro bertujuan untuk mengukur dan melaporkan 

pengaruh kegiatan perusahaan terhadap lingkungannya. Kehilangan partner 

bisnis maupun risiko terhadap citra perusahaan (brand risk) tentu akan 

memberi dampak pada kelangsungan hidup perusahaan yang telah berjalan. 

Salah satu partner bisnis adalah masyarakat dan lingkungan yang berada di 

lokasi maupun secara keseluruhan yang secara langsung maupun tidak 

langsung mempunyai kepentingan terhadap perusahaan.   

Pengakomodasian unsur tanggungjawab sosial  belum dijalankan 

oleh perusahaan dengan baik dan wajar dalam proses penilaian dampak sosial 

maupun dalam pelaporan. Ini dibuktikan dengan begitu banyak timbul konflik 



 4

dan masalah pada industrial seperti demonstrasi dan protes yang menyiratkan 

ketidakpuasan. Berbagai elemen masyarakat di sekitar lokasi pabrik merasa 

terganggu akibat limbah atau polusi yang timbul sehingga memberi dampak 

negatif terhadap lingkungan. Para buruh yang sering kali melakukan demo dan 

mogok kerja akibat kebijakan upah dan pemberian fasilitas kesejahteraan yang 

diterapkan perusahaan tidak mencerminkan rasa keadilan. Hubungan yang 

tidak selalu harmonis antara dunia usaha dengan konsumennya juga sering 

terjadi. Berbagai kasus, seperti biskuit beracun, makanan yang mengandung 

lemak babi, minuman dengan bahan pengawet yang berbahaya, bahkan 

pencemaran lingkungan yang akhir-akhir ini sering terjadi menunjukkan 

ketidakharmonisan hubungan tersebut. Menurut Mirfazil dan Nurdiono 

(2007), dampak sosial perusahaan tergantung pada jenis atau karakteristik 

operasi perusahaan. Karakteristik operasi perusahaan yang menghasilkan 

dampak sosial yang tinggi akan menuntut pemenuhan tanggungjawab sosial 

yang tinggi pula. Pelaksanaan tanggungjawab sosial akan disosialisasikan 

kepada publik melalui pengungkapan sosial dalam laporan keuangan tahunan. 

Menurut Zubaidah (2003), kepedulian perusahaan terhadap masyarakat harus 

diungkapkan berupa laporan tanggungjawab sosial yang ternyata bisa 

berdampak terhadap kemajuan perusahaan itu sendiri.  

Deskripsi tersebut menggambarkan bahwa perusahaan-perusahaan di 

Indonesia tidak lepas dari koflik-konflik sosial. Faktanya memang 

kecenderungan kepedulian sosial perusahaan-perusahaan di Indonesia masih 

sangat rendah, tetapi apabila perusahaan merasa membuat masalah dengan 
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lingkungannya bahkan hingga terjadi konflik yang cukup besar, mereka 

mulai menyadari akan berdampak sendiri pada kelangsungan hidup 

perusahaan. Hal ini terbukti dari keterlibatan perusahaan baik langsung 

maupun melalui jalur pemerintah atau badan-badan sosial dalam mengatasi 

penyakit sosial dan memperbaiki atau membantu sarana dan kegiatan sosial, 

seperti: mensponsori berbagai kegiatan, pembersihan polusi dan air limbah, 

membantu korban bencana alam, mendirikan sarana pendidikan dan 

kesehatan, pemberian beasiswa dan mengutamakan keselamatan tenaga 

kerja. Selama ini pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di 

Indonesia hanyalah merupakan sebuah tindakan sukarela dari perusahaan. 

Artinya, CSR sangat tergantung dari komitmen dan norma etika perusahaan 

untuk turut memikirkan kondisi sosial sekitarnya. Sehingga wacana CSR 

tidak pernah menjadi prioritas utama bagi perusahaan-perusahaan di 

Indonesia. Padahal, tanggungjawab atau kepedulian perusahaan terhadap 

lingkungan sekitarnya akan menghasilkan kinerja bisnis yang baik. 

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia belum mewajibkan 

perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial terutama mengenai 

tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Akibatnya yang terjadi 

di dalam praktik perusahaan hanya dengan sukarela mengungkapkannya 

(Anggraini, 2006). Sementara itu, perkembangan CSR di luar negeri sudah 

sangat populer. Bahkan di beberapa negara CSR digunakan sebagai salah satu 

indikator penilaian kinerja sebuah perusahaan dengan dicantumkannya 

informasi CSR di dalam catatan laporan keuangan perusahaan yang 
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bersangkutan. Menurut Hill dkk. (2007) dalam Nofandrilla (2008), CSR sudah 

selayaknya dipandang sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan. Hal ini 

bisa dilakukan antara lain dengan menyelaraskan program CSR perusahaan 

tersebut dengan produk dan image perusahaan yang bersangkutan. Sebagai 

contoh, perusahaan rokok bisa melakukan program kemitraan dengan para 

petani tembakau, perusahaan produsen susu bisa melakukan program kerja 

sama dengan para peternak sapi setempat dan sebagainya.       

Menurut Hackston dan Milne dalam Sembiring (2005), walaupun 

fenomena pengungkapan tanggungjawab sosial telah muncul lebih dari dua 

dekade, penelitian tentang praktik pengungkapan tanggung jawab sosial 

sepertinya hanya terpusat di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. 

Penelitian praktik pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan di 

Indonesia antara lain Utomo (2000), Marwoto (2001), Maksum dan Kholis 

(2003), Sembiring (2003), Anggraini (2006), Mirfazil dan Nurdiono (2007), 

dan sebagainya.  

Berbagai penelitian yang terkait dengan pengungkapan 

tanggungjawab sosial perusahaan menunjukkan keanekaragaman hasil. 

Sembiring (2005) menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Kelly 

(1981), Trotman dan Bradley (1981), Pang (1982), Belkaoui dan Karpik 

(1989), Patten (1991), Hackston dan Milne (1996), Adams dkk. (1998), dan 

Gray dkk. (2001) menemukan hubungan yang signifikan antara ukuran 

perusahaan dan pengungkapan tanggungjawab sosial, sedangkan Singh dan 

Ahuja (1983) tidak menemukan hubungan kedua variabel tersebut. Menurut 
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Belkaoui dan Karpik (1989), keanekaragaman hasil tersebut sebagian 

disebabkan model yang dikembangkan merupakan model yang sangat 

sederhana dan pengukuran yang digunakan juga tidak konsisten. Dalam 

penelitian Sembiring (2005) dan Sembiring (2003) menemukan bahwa size 

berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial 

perusahaan, tetapi hasil penelitian Anggraini (2006) tidak menemukan 

pengaruh yang signifikan.  

Hubungan antara profitabilitas dengan pengungkapan tanggungjawab 

sosial perusahaan ditemukan berbagai hasil yang beragam. Sembiring (2005) 

menyatakan bahwa Freedman dan Ulmann (1986), Belkaoui dan Karpik 

(1989), Hackston dan Milne (1996) menemukan bahwa tidak ada hubungan 

antara kedua variabel tersebut, Gray dkk. (2001) menemukan hubungan yang 

bervariasi setiap tahun, sedangkan Bowman dan Haire (1976) serta Preston 

(1978) menemukan hubungan yang signifikan. Penelitian Sembiring (2005), 

Anggraini (2006) dan Sembiring (2003) menemukan bahwa profitabilitas 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial.   

Berkaitan dengan ukuran dewan komisaris, Coller dan Gregory 

(1999) dalam Nofandrilla (2008) menyatakan bahwa semakin besar jumlah 

anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan 

CEO dan pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan 

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan, maka tekanan terhadap 

manajemen yang akan semakin besar untuk mengungkapkannya.  
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Hal ini sejalan dengan pendapat Beasley (2000) dan Arifin (2002) dalam 

Sembiring (2005), serta Sembiring (2003).  

Hubungan antara leverage dan pengungkapan tanggungjawab sosial 

juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Sembiring (2005) menyebutkan 

bahwa penelitian yang dilakukan oleh Belkaoui dan Karpik (1989) serta 

Cormier dan Magnan (1999) menemukan hubungan yang negatif signifikan 

antara kedua variabel tersebut, sedangkan Robert (1992) menemukan 

hubungan yang positif. Dalam penelitian Sembiring (2005) dan Anggraini 

(2006) tidak menemukan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan, sedangkan Sembiring (2003) 

menemukan pengaruh yang negatif signifikan. 

Penelitian yang menunjukkan hubungan antara umur perusahaan dan 

pengungkapan tanggungjawab sosial didukung oleh Ansah (2000), sedangkan 

Sembiring (2003) dan Marwata (2001) tidak menemukan pengaruh yang 

signifikan. Hasil penelitian Sembiring (2003) menemukan bahwa persentase 

kepemilikan publik mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap 

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan, sedangkan Marwata (2001) 

tidak menemukan pengaruh yang signifikan.   

Berbagai hasil penelitian mengenai pengungkapan tanggungjawab 

sosial perusahaan sangat beragam, hal ini merupakan fenomena yang menarik 

untuk dilakukan penelitian lebih lanjut agar diperoleh gambaran yang lebih 

jelas dan lengkap. Dari keseluruhan latar belakang di atas, maka penelitian ini 

mengambil judul “ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK 
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PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNGJAWAB 

SOSIAL (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

Burasa Efek Indonesia)”. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian 

Sembiring (2005). Dalam penelitian ini, terdapat beberapa perbedaan dengan 

penelitian Sembiring (2005), antara lain : 

1. Sampel yang diteliti oleh Sembiring (2005) menggunakan seluruh 

perusahaan yang terdaftar di BEJ. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

mengkhususkan sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

saja. Pengkhususan sampel dapat menghindari hasil penelitian yang bias, 

dikarenakan perbedaan karakteristik perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.  

2. Periode penelitian yang digunakan oleh Sembiring (2005), yaitu tahun 

2002. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengunakan periode penelitian 

yang terbaru yaitu tahun 2006. 

3. Sembiring (2005) menggunakan jumlah tenaga kerja sebagai ukuran untuk 

size perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan Nilai 

Kapitalisasi Pasar (Market Value) sebagai alat ukur. 

4. Sembiring (2005) menggunakan earning per share sebagai ukuran 

profitabilitas. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan Return on 

Equity sebagai alat ukur.  

5. Selain itu, peneliti juga menambahkan beberapa variabel yang dapat 

mendukung penelitian ini, antara lain: 
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a. Variabel umur (age) dengan ukuran yang digunakan yaitu dihitung 

sejak perusahaan tersebut berdiri (Marwata, 2001). 

b. Variabel kepemilikan perusahaan dengan memasukkan besarnya 

persentase kepemilikan publik masing-masing perusahaan (Na’im dan 

Rakhman, 2000). 

 

B. PERUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah 

karakteristik perusahaan (size, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, 

leverage, umur perusahaan dan kepemilikan publik) berpengaruh secara 

signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dalam 

laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia?  

 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk memperoleh bukti empiris 

tentang pengaruh karakteristik perusahaan (size, profitabilitas, ukuran dewan 

komisaris, leverage, umur dan kepemilikan publik) terhadap pengungkapan 

tanggungjawab sosial perusahaan dalam laporan keuangan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-

pihak yang membutuhkan: 

1. Bagi dunia usaha, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai latihan 

praktik pengungkapan tanggungjawab sosial agar dapat mendorong 

peningkatan praktik pengungkapan sosial dalam laporan keuangan tahunan 

perusahaan. 

2. Bagi masyarakat dan pemerintah, hasil penelitian ini memberikan 

informasi seberapa besar perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas 

sosialnya dan peduli pada lingkungan sosialnya. 

3. Bagi regulator dalam hal ini IAI, hasil penelitian ini dapat menjadi 

pertimbangan apakah pengungkapan informasi sosial masih dapat 

dikategorikan sebagai pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) atau 

sudah harus diubah menjadi pengungkapan wajib (mandatory disclosure). 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB 1      PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II   TINJAUAN  PUSTAKA 

  Bab ini berisi tinjauan pustaka yang memuat landasan teori yang 

terkait dengan topik penelitian, beberapa penelitian terdahulu, 

pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran. 
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BAB III     METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi, sampel dan 

teknik pengambilan sampel, pengukuran variabel, sumber data dan 

metode analisis data yang terdiri dari pengujian data dan pengujian 

hipotesis.  

BAB IV     ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menguraikan hasil pengumpulan data, analisis variabel 

independen dan variabel dependen, pengujian data, pengujian 

hipotesis dan pembahasan hasil. 

BAB V      PENUTUP  

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan keterbatasan 

penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




