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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

       Revolusi memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, sosial, dan 

lingkungan. Selain peningkatan mutu dan kualitas hidup masyarakat, industri 

juga melahirkan kaum buruh dan kerusakan lingkungan seperti polusi udara, 

limbah pabrik dan eksploitasi hasil alam yang berlebihan. Eksploitasi sumber 

daya alam dan masyarakat sosial secara tidak terkendali dapat mengakibatkan 

kerusakan lingkungan alam dan pada akhirnya mengganggu kehidupan 

manusia. Hal ini memicu perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial 

kepada masyarakat. 

       Corporate Social Responsibility (CSR) menurut Lawrence and Weber 

(2014:49) dijelaskan sebagai berikut : 

       ” Corporate Social Responsibility (CSR) means that a corporation 

should act in away that enchances society and its inhabitants and be held 

accountable for any of its actions that affect people, theit communities, and 

their environment” 

 

       Maksudnya adalah perusahaan harus bertindak dengan cara menjunjung 

tinggi nilai masyarakat dan bertanggungjawab atas setiap tindakan 

perusahaan yang mempengaruhi orang, komunitas dan lingkungan. Elkington 

(1997) dalam Dewi dan Keni (2013) mengemas CSR dalam tiga fokus (3P) 

yaitu  profit, planet  dan people.  Perusahaan yang baik tidak hanya memburu 

keuntungan ekonomi  (profit), tetapi juga memiliki kepedulian terhadap 

kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people). 
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Tanggung jawab sosial dimaksudkan untuk menciptakan hubungan timbal 

balik yang saling sinergis antara perusahaan dengan masyarakat dan 

lingkungan sekitarnya.  

       Di Indonesia, praktik pengungkapan tanggung jawab sosial diatur oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No.1 (revisi 2013) yang menyatakan Perusahaan dapat 

pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan 

hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi 

industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting 

dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna 

laporan yang memegang peranan penting. Kewajiban pelaksanaan CSR juga 

diatur dalam UU no. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam UU 

pasal 15b tersebut dinyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban 

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun kini telah 

diterbitkan peraturan baru yang merupakan amanat dari UU No 40 Tahun 

2007 pasal 74 ayat (4) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 

yang diterbitkan pada bulan April 2012. Pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan 

CSR menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di 

bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Pada  ayat (2) dijelaskan 

bahwa kewajiban CSR dilakukan baik di dalam maupun di luar lingkungan 

perseroan.  Pada pasal 6 dijelaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial 

dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggung 

jawabkan kepada RUPS. 
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       Menurut Kottler dan Lee (2005) ada enam manfaat bisnis yang dapat 

diperoleh perusahaan melakukan CSR, yaitu (1) meningkatkan pengaruh 

brand image perusahaan; (2) meningkatkan pangsa pasar dan penjualan; (3) 

memperkuat brand positioning; (4) meningkatkan kemampuan perusahaan 

untuk mendapatkan, memotivasi, dan mempertahankan loyalitas para pekerja; 

(5) menurunnya biaya operasi; dan (6) meningkatkan daya tarik investor, 

kreditor, dan analisis keuangan, Lako (2011: 72). Menurut Hadi dan Sabeni 

(2002) dalam Karina (2013) salah satu faktor yang mempengaruhi luas 

pengungkapan laporan tahunan suatu perusahaan adalah basis perusahaan 

tersebut. Basis perusahaan dapat dilihat dari kepemilikan sahamnya. 

Puspitasari (2009) dalam Karina (2013) berpendapat Perusahaan yang 

memiliki memiliki investor asing dalam kegiatan operasional perusahaan di 

Indonesia memiliki teknologi yang cukup, skill karyawan yang baik, jaringan 

informasi yang luas sehingga memungkinkan melakukan pengungkapan 

secara luas. Kepemilikan saham publik juga mempengaruhi aktivitas dan 

keadaan perusahaan sebagai salah satu pemegang saham. Semakin tinggi 

rasio/tingkat kepemilikan publik dalam perusahaan dimungkinkan akan 

melakukan pengungkapan yang lebih luas. 

       Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas 

dan fleksibel untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial kepada pemegang 

saham. Profitabilitas yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk 

memberikan informasi yang lebih terinci termasuk kebebasan dan keleluasaan 

untuk menunjukkan dan mempertanggungjawabkan seluruh program 
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sosialnya untuk meyakinkan profitabilitas kepada investor ( Dewi dan Keni, 

2013).  

       Leverage digunakan untuk melihat kemampuan perusahan dalam 

menyelesaikan semua kewajibannya kepada pihak lain. Perusahaan dengan 

tingkat leverage (debt to equity ratio) yang tinggi menunjukkan komposisi 

total hutang semakin besar dibanding dengan total ekuitas sehingga 

berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak kreditor. Tingkat 

leverage yang tinggi juga mendorong perusahaan untuk melakukan 

pengungkapan informasi yang lebih luas. 

       Ukuran perusahaan terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan yang 

besar (large firm), perusahaan menengah (medium firm), dan perusahaan kecil 

(small firm). Perusahaan dengan kategori besar lebih banyak melakukan 

aktivitas sehingga menimbulkan dampak yang besar pula terhadap 

lingkungan. Perusahaan ini dituntut untuk mengungkapkan informasi 

perusahaan dan yang mudah diakses oleh publik.    

       Perusahaan yang besar biasanya memiliki aktivitas yang lebih banyak 

dan kompleks, mempunyai dampak yang lebih besar terhadap masyarakat, 

memiliki stakeholder  yang lebih banyak, serta mendapat perhatian lebih dari 

kalangan publik, maka dari itu perusahaan besar mendapat tekanan yang lebih 

untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya. Perusahaan yang 

memiliki kondisi keuangan yang kuat, juga akan mendapatkan tekanan yang 

lebih dari pihak ekternal perusahaan untuk lebih mengungkapkan tanggung 
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jawab sosialnya secara luas. Suatu perusahaan yang memiliki profit lebih 

besar harus lebih aktif melaksanakan CSR.  

       Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul 

penelitian “PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM, KINERJA 

KEUANGAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP 

PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Studi 

Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 

2012-2014)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka yang  

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kepemilikan saham asing (Foreign Shareholding) berpengaruh 

terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility pada perusahaan 

yang terdaftar (listing) di BEI tahun 2012-2014? 

2. Apakah kepemilikan saham publik (Public Shareholding) berpengaruh 

terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility pada perusahaan 

yang terdaftar (listing) di BEI tahun 2012-2014? 

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility pada perusahaan yang terdaftar (listing) di BEI tahun 2012-

2014? 
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4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility pada perusahaan yang terdaftar (listing) di BEI tahun 

2012-2014? 

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility pada perusahaan yang terdaftar (listing) di 

BEI tahun 2012-2014? 

 

C. Tujuan Penelitian 

       Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh kepemilikan saham 

asing (Foreign Shareholding) terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility pada perusahaan yang terdaftar (listing) di BEI tahun 2012-

2014. 

2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh kepemilikan saham 

publik (Public Shareholding) terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility pada perusahaan yang terdaftar (listing) di BEI tahun 2012-

2014. 

3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh leverage terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility pada perusahaan yang 

terdaftar (listing) di BEI tahun 2012-2014. 
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4. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh profitabilitas 

terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility pada perusahaan 

yang terdaftar (listing) di BEI tahun 2012-2014. 

5. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility pada perusahaan 

yang terdaftar (listing) di BEI tahun 2012-2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

       Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang 

ilmu akuntansi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Pihak Perusahaan / Manajemen  

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan mengenai 

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. 

b. Bagi Investor dan Calon Investor  

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

laporan keuangan tahunan sehingga dijadikan sebagai acuan untuk 
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pembuatan keputusan investasi. Penelitian ini diharapkan akan 

memberikan wacana baru dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang 

perlu diperhitungkan dalam investasi yang tidak terpaku pada ukuran-

ukuran moneter.  

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 Penulisan Laporan Penelitian 

      Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

penelitian yang lebih jelas agar mempermudah pembaca dalam memahami 

penulisan penelitian ini. Dari masing-masing bab secara garis besar dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah 

penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang mendasari 

penelitian ini, rujukan penelitian terdahulu, kerangka penelitian, 

dan pengembangan hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini akan menguraikan penyusunan metode penelitian antara 

lain identifikasi variabel-variabel penelitian, definisi operasional 

dan pengukuran variabel, jenis data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan teknik analisis 

data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum analisis data, pengujian hipotesis 

dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, keterbatasan 

penelitian, dan saran-saran bagi penelitian berikutnya. 


