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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah basis teori tentang perlunya 

sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat dan 

lingkungan tempat beroperasi. Secara teori, CSR dapat didefinisikan sebagai 

tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para stakeholder 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 lainnya (Febrina dan Suaryana, 2011). 

Peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial diatur dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 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 meperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak 
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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). 

CSR muncul akibat adanya modernisasi masyarakat yang sudah 

memahami bahwa aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dapat membawa 

dampak negatif pada lingkungannya. Apalagi hal ini sangat dekat dengan 

aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur karena perusahaan 

manufaktur adalah perusahaan yang paling banyak berinteraksi dengan 

masyarakat. Dalam proses produksinya perusahaan manufaktur mau tidak 

mau akan menghasilkan limbah produksi, sangat erat hubungannya dengan 

masalah pencemaran lingkungan. Proses produksi yang dilakukan juga 

mengharuskannya untuk memiliki tenaga kerja bagian produksi sehingga 

masalah keselamatan kerja juga harus diperhatikan. Di sisi lain perusahaan 

manufaktur adalah perusahaan yang menjual produk kepada konsumen 

sehingga isu keselamatan dan keamanan produk menjadi penting untuk 

diungkapkan kepada masyarakat. Oleh karena itu dengan banyaknya masalah-

masalah yang terjadi, sangat diharapkan agar setiap perusahaan lebih 

meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosialnya dengan cara 

memperhatikan dan mempertimbangkan akibat dari kegiatan operasional 

yang dilakukannya (Mutia et al, 2011). 

Tanggung jawab sosial harus mendapatkan perhatian yang serius bagi 

dunia usaha. Masyarakat telah semakin kritis dan mampu melakukan kontrol 
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sosial terhadap dunia usaha. Hal ini menuntut para pelaku bisnis untuk 

menjalankan usahanya dengan semakin bertanggungjawab. Pelaku bisnis 

tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya, 

melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap 

lingkungan sosialnya. Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat tersebut 

memunculkan kesadararan baru tentang pentingnya melaksanakan CSR. 

Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa perusahaan tidak hanya sebagai 

entitas yang mementingkan dirinya sendiri untuk memperoleh keuntungan, 

namun perusahaan merupakan entitas yang wajib melakukan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan (Daniri, 2007 dalam Zhulaikha danYulfaida, 2012). 

Tujuan CSR adalah agar menciptakan standar kehidupan yang lebih tinggi, 

dengan mempertahankan kesinambungan laba usaha untuk pihak pemangku 

kepentingan sebagaimana yang diungkapkan dalam laporan keuangan entitas. 

Laporan keuangan menjadi perangkat untuk melaporkan kegiatan entitas dan 

menjadi informasi yang menghubungkan perusahaan dengan para investor 

karena mengandung pengungkapan-pengungkapan, baik yang bersifat wajib 

(mandatory disclosure) maupun sukarela (voluntary disclosure) (Syahrir dan 

Suhendra, 2010 dalam Kamil dan Herusetya, 2012). 

Manfaat yang diperoleh perusahaan dengan melakukan kegiatan CSR 

antara lain produk semakin disukai oleh konsumen dan perusahaan semakin 

diminati investor. Beberapa manfaat lainnya, misalnya meningkatkan 

penjualan dan market share, memperkuat brand positioning, meningkatkan 

kemampuan perusahaan untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan, 
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serta menurunkan biaya operasional (Kolter dan Lee, 2005 dalam Kamil dan 

Herusetya, 2012). 

Pentingnya pengungkapan CSR membuat banyak peneliti melakukan 

penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR. 

Penelitian yang dilakukan (Sari, 2012) bertujuan untuk menguji pengaruh tipe 

industri, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan 

perusahaan terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitiannya memberikan 

bukti bahwa tipe industri, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan leverage dan pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Penelitian yang 

dilakukan (Zhulaikha dan Yulfaida, 2012) bertujuan untuk menguji pengaruh 

ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe perusahaan, leverage, dan ukuran 

dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitiannya 

memberikan bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR. Sedangkan profitabilitas, tipe perusahaan, leverage, dan 

ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

Adanya perbedaan penelitian diatas memberikan dasar untuk dilakukannya 

penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH KARAKTERISTIK 

PERUSAHAAN TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

DISCLOSURE (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2013-2014)”. Penelitian ini mencoba menguji pengaruh 

karakteristik perusahaan yang diwakili oleh tipe industri, ukuran perusahaan, 
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profitabilitas, leverage, dan ukuran dewan komisaris terhadap Corporate 

Social Responsibility Disclosure. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, terdapat berbagai 

faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan Corporate Social 

Responsibility Disclosure. Penelitian terdahulu mengenai Corporate Social 

Responsibility Disclosure menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga 

mendorong peneliti untuk menguji pengaruh tipe industri, ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, dan ukuran dewan komisaris terhadap Corporate 

Social Responsibility Disclosure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2014. Sehingga dalam 

penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Apakah tipe industri berpengaruh terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure? 

4. Apakah leverage berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility 

Disclosure? 

5. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh tipe industri terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure. 

2. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure. 

3. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure. 

4. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure. 

5. Untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap Corporate 

Social Responsibility Disclosure. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai 

Corporate Social Responsibility Disclosure pada perusahaan manufaktur 

di Indonesia. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Akademisi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan 

dan wawasan terhadap pengembangan mengenai Corporate Social 

Responsibility Disclosure. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan informasi untuk 

penelitian selanjutnya mengenai pembahasan Corporate Social 

Responsibility Disclosure. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN, bab ini menguraikan latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

serta sitematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA , bab ini menguraikan landasan 

teori, penelitian terdahulu, serta rerangka pemikiran dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini menguraikan jenis 

penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode 

analisis data. 
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BAB IV HASIL DAN ANALISIS, bab ini menguraikan hasil 

pengumpulan data, analisis statistik deskriptif, pengujian 

asumsi klasik, pengujian hipotesis, serta pembahasan. 

BAB V PENUTUP, bab ini menguraikan kesimpulan, keterbatasan 

penelitian, serta saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


