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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi ini terdapat isu tentang pertanggung jawaban 

sosial (corporate social responsibility) yang banyak dibicarakan 

masyarakat. Intinya perusahaan tidak hanya dituntut mengejar keuntungan 

yang sebesar-besarnya tetapi harus memperhatikan lingkungan sekitarnya, 

baik manusia maupun alam. Pengungkapan tanggung jawab sosial menjadi 

penting untuk melihat apakah perusahaan sudah melaksanakan fungsi 

sosialnya.  

Perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi mempunyai peranan 

yang sangat penting terhadap kelangsungan hidup perekonomian dan 

masyarakat luas dalam menghadapi era globalisasi sekarang ini. Kemajuan 

dibidang informasi dan teknologi serta adanya keterbukaan pasar 

menjadikan perusahaan-perusahaan yang ada harus memperhatikan secara 

serius dan terbuka mengenai dampak-dampak atau tingkah laku 

perusahaan itu sendiri terhadap lingkungan dan stakeholder.  

Di Indonesia praktek pengungkapan tanggung jawab sosial juga 

diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Tahun 2004 paragraf 9, yang 

menyatakan bahwa: 

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tahunan seperti laporan 

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi 



2 

 

industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan 

penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok 

yang memegang peranan penting”. 

Dasar hukum pertanggung jawaban sosial juga tertuang dalam UU 

No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pasal 74 UU RI Ayat 

1 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang berisi: 

”Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakasanakan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan”. 

Dampak sosial yang ditimbulkan oleh masing-masing perusahaan 

tentunya tidak selalu sama, mengingat banyak faktor yang membedakan 

satu perusahaan dengan perusahaan lainnya sekalipun mereka berada 

dalam satu jenis usaha yang sama. Faktor-faktor yang membedakan 

perusahaan tersebut disebut dengan karakteristik perusahaan, yang 

diantaranya size (ukuran perusahaan), profitabilitas, basis kepemilikan, 

tingkat likuiditas, umur perusahaan, tipe industri, leverage dll. Semakin 

kuat karakteristik yang dimiliki suatu perusahaan tersebut dalam 

menghasilkan dampak sosial bagi publik tentunya akan semakin kuat pula 

pemenuhan tanggung jawab sosialnya kepada publik (Deegan dan Gordon, 

1996) dalam Oktariani dan Mimba (2014). 

Ukuran perusahaan (Size) merupakan variabel yang digunakan 

untuk menjelaskan pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan. Besar 

kecilnya ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aktiva, total 
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penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Secara 

umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak dari 

pada perusahaan kecil. Hal ini karena perusahaan besar akan menghadapi 

resiko politis yang lebih besar dibanding perusahaan kecil. Hasil penelitian 

yang menunjukkan adanya hubungan signifikan antara ukuran perusahaan 

dengan pengungkapan tanggung jawab sosial yaitu Nursiam & Gemitasari 

(2013). Penelitian dilakukan dengan menggunakan semua perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011. 

Sementara Anggraini (2006) tidak menemukan hubungan antara keduanya. 

Sampel yang digunakan Anggraini adalah semua perusahaan yang 

terdaftar di BEI tahun 2000 sampai 2004. 

Penelitian yang menghubungkan pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan dengan profitabilitas juga telah banyak dilakukan. 

Diantaranya oleh Rizkia Anggita Sari (2012) yang menemukan hubungan 

yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Penelitian dilakukan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2008-2010. 

Semakin besar keuntungan yang diperoleh semakin besar kemampuan 

perusahaan untuk membayarkan dividennya. Berbeda dengan Wijaya 

(2012) yang melakukan penelitian dengan menggunakan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010 menemukan hasil 

pengaruh profitabilitas yang tidak signifikan terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cahya (2010) pembahasan 

mengenai pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) juga 

dipengaruhi oleh leverage. Cahya menyatakan bahwa tingkat leverage 

yang tinggi akan mendorong perusahaan melakukan pengungkapan 

sosialnya. Leverage merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan yang 

mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka 

panjangnya. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage tinggi berarti 

sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. 

Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat leverage rendah lebih 

banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. Penelitian lain yang 

menghubungkan leverage dengan pengungkapan tanggung jawab sosial 

diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2012) yang 

menyatakan bahwa menemukan hubungan yang tidak signifikan antara 

kedua variabel tersebut. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan CRS adalah 

Good Corporate Governance (GCG), GCG merupakan seperangkat 

peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, 

kreditur, pemerintah, karyawan, dan stakeholders lainnya agar seimbang 

hak dan kewajibannya. GCG bertujuan untuk mengatur perusahaan agar 

dapat menciptakan nilai tambah bagi semua stakeholders-nya. Perusahaan 

harus memperhatikan hal tersebut karena dalam operasionalnya 

perusahaan tidak hidup sendiri, melainkan bersama lingkungan sekitar 

(Susanti, 2013). 
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai beberapa faktor yang berpengaruh terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility yang masih menunjukkan 

hasil yang beragam, sehingga menarik untuk di teliti lebih lanjut sebagai 

usaha mendapatkan hasil yang lebih konsisten. Dengan demikian, maka 

akan dibuat suatu penelitian dengan judul “PENGARUH 

KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN CORPORATE 

GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE 

SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

DI BEI TAHUN 2010 – 2014”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, 

maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility pada perusahaan manufaktur di BEI? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility pada perusahaan manufaktur di BEI? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility pada perusahaan manufaktur di BEI? 

4. Apakah komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility pada perusahaan 

manufaktur di BEI? 
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5. Apakah kepemilikan saham asing berpengaruh terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility pada perusahaan manufaktur di BEI? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility pada perusahaan manufaktur di BEI. 

2. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility pada perusahaan manufaktur di BEI. 

3. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility pada perusahaan manufaktur di BEI. 

4. Untuk menganalisis pengaruh komposisi dewan komisaris terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility pada perusahaan 

manufaktur di BEI. 

5. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan saham asing terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility pada perusahaan 

manufaktur di BEI. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Corporate 

Social Responsibility ini diharapkan memperoleh manfaat, antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di 

lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pihak Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan 

mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam 

laporan keuangan yang disajikan. 

b. Bagi Investor  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

tentang laporan keuangan tahunan sehingga dijadikan sebagai 

acuan untuk pembuatan keputusan investasi. 

c. Bagi masyarakat 

Memberikan stimulus sebagai pengontrol atas perilaku-

perilaku perusahaan. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh. 

 

E. Sistematika Penyusunan Skripsi 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori yang menjadi landasan 

penelitian, kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis. 
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BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini memaparkan tentang dasar dari dilakukannya 

penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, penentuan 

populasi dan sampel yang diteliti, variabel penelitian yang 

akan digunakan, serta teknik analisis data yang akan dipakai. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN  

Bab ini memaparkan deskripsi objek penelitian, analisis 

data, serta pembahasan hasil penelitian. 

BAB V : PENUTUP  

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan. 

 


