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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan laporan yang berisi informasi yang 

bermanfaat bagi para stakeholders. Tujuan laporan keuangan dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2013) yaitu, laporan 

keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas 

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Selain itu, 

laporan keuangan juga menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. 

Pemakai laporan keuangan terdiri dari investor, karyawan, pemberi pinjaman, 

pemasok atau kreditur, pelanggan, pemerintah dan masyarakat. 

Salah satu informasi yang saat ini menjadi sorotan oleh para investor 

adalah informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate 

sosial responsibility (CSR). Corporate social responsibility (CSR) merupakan 

suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan 

kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mereka 

terhadap sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut 

menjalankan aktivitasnya. 

Tanggung jawab sosial  perusahaan (corporate social responsibility) 

dapat juga dianggap sebagai inti dari etika bisnis yang menjadi sarana bagi 

suatu entitas untuk memberikan perhatian lebih terhadap lingkungan dan 
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sosial dalam menjalankan aktivitas bisnisnya secara sukarela. Pengungkapan 

Corporate social responsibility (CSR) menjadi sebuah gagasan yang 

menjadikan perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang 

berpijak pada single bottom line yaitu nilai perusahaan (corporate  value) 

yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja, tetapi 

tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines yaitu juga 

memperhatikan masalah sosial dan lingkungan. 

Pelaksanaan dan konsep CSR merupakan tanggung jawab bersama, 

baik para pemangku kepentingan (stakeholders) maupun pihak yang terkena 

dampak dari keberadaan perusahaan. Adanya dampak dari aktivitas 

perusahaan telah menyadarkan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi 

harus ditangani dengan baik bahkan dikurangi agar dapat dimanfaatkan oleh 

generasi mendatang. Tekanan stakeholders  terhadap perusahaan untuk dapat 

secara efektif melakukan dan memperhatikan kegiatan lingkungan serta 

keharusan suatu perusahaan untuk menjadi akuntabel juga menyebabkan 

meningkatnya perusahaan yang melakukan pengungkapan lingkungan. Maka, 

tanggung jawab perusahaan saat ini tidak hanya terbatas pada kinerja 

keuangan saja, tetapi juga bertanggung jawab terhadap masalah sosial yang 

ditimbulkan oleh aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan. 

Perkembangan praktik dan pengungkapan corporate sosial 

responsibility (CSR) di Indonesia di latar belakangi oleh dukungan 

pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya reguasi terhadap kewajiban praktik 

dan pengungkapan CSR melalui Undang-undang Republik Indonesia No. 25 
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Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15  (b) bahwa setiap penanam 

modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain 

itu Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial 

dan Lingkungan Perseroan Terbatas pasal 2 dan 3, menyebutkan bahwa setiap 

perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. 

Dengan adanya pelaksanaan konsep CSR dan regulasi seperti itu, 

maka tanggung jawab sosial perusahaan menjadi kegiatan yang banyak 

dilakukan oleh kalangan perusahaan di Indonesia saat ini. Oleh  karena itu, 

sebagian besar perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial 

sebagai motivasi untuk meningkatkan kepercayaan publik atau masyarakat 

terhadap pencapaian usaha perbaikan terhadap lingkungan sekitar perusahaan. 

Manfaat dari pelaksanaan CSR cukup banyak, diantaranya dari segi ekonomi, 

dengan mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Dalam aspek investasi, lebih banyak investor 

yang akan menanamkan modal pada perusahaan, karena perusahaan yang 

memiliki kepedulian terhadap masalah sosial dengan meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat sekitar serta lingkungannya lebih baik daripada 

perusahaan yang tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Sedangkan dari 

aspek hukum, perusahaan yang mengungkapkan CSR merupakan perusahaan 

yang taat pada peraturan pemerintah, karena pemerintah mengharuskan 

perseroan melaksanakan aktivitas tanggung jawab sosial. 
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Pentingnya pengungkapan CSR membuat banyak para peneliti 

melakukan penelitian-penelitian dan diskusi tentang praktik serta motivasi 

perusahaan untuk secara sukarela mengungkapkan CSR. Objek penelitian 

yang biasanya digunakan adalah good corporate governance dan faktor 

lainyang mempengaruhi pengungkapan CSR. Variabel dalam penelitian ini 

adalah good corporate governance yang di proksikan dengan kepemilikan 

institusional dan komite audit serta faktor lain yaitu leverage, size (ukuran 

perusahaan), dan profitabilitas. 

Tata  kelola  perusahaan  yang  baik  atau  sering  disebut  dengan 

good corporate governance. Good corporate governance ini berperan penting 

dalam keberhasilan perusahaan. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang  

baik diharapkan mampu melakukan pengawasan dan pengendalian sehingga 

menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Praktik good corporate 

governance (GCG) dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan cara 

meningkatkan kinerja keuangan. Adanya GCG juga dapat mengurangi resiko 

yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang 

menguntungkan diri sendiri, selain itu dapat meningkatkan kepercayaan 

investor. 

Kepemilikan institusional merupakan saham dalam perusahaan yang 

dimiliki oleh investor institusional seperti pemerintah, lembaga  keuangan,  

perusahaan  asuransi  dan institusional  lainnya. Kepemilikan institusional 

yang besar dapat meningkatkan pengawasan kinerja manajemen, dalam hal 

ini terkait praktik dan pengungkapan CSR, sehingga dapat meyakinkan 
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bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk keuntungannya sendiri, 

namun juga memperhatikan para stakeholder lainnya. Maka, semakin besar 

kepemilikan institusional yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula 

pengungkapan yang dilakukan, terutama pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan. 

Komite audit juga memegang peranan yang cukup penting dalam 

mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate 

governance)karena merupakan bagian dari dewan komisaris dalam 

mengawasi jalannya perusahaan. Komite audit mempunyai wewenang untuk 

memberikan pendapat profesional dan independen kepada dewan komisaris 

mengenai  laporan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh direksi kepada 

dewan komisaris, serta untuk mengindentifikasikan hal-hal yang memerlukan 

perhatian dewan komisaris. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik 

(good corporate governance) dalam suatu  perusahaan diharapkan dapat 

mengurangi asimetri informasi. Semakin independen komite audit semakin 

baik tata kelola perusahaan, semakin baik tata kelola perusahaan maka 

semakin luas pengungkapan informasi yang diberikan, salah satunya adalah 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Leverage merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan 

hutang. Hutang yang digunakan untuk membiaya aktiva berasal dari kreditur, 

bukan dari pemegang saham ataupun investor. Maka, semakin tinggi tingkat 

leverage suatu perusahaan maka akan semakin kecil pula tingkat 
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pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut karena untuk 

menghindari perhatian dari debtholder. 

Size perusahaan menentukan tingkat kepercayaan investor. Semakin 

besar perusahaan, maka semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan 

mengenalnya, sehingga semakin mudah untuk mendapatkan informasi 

mengenai perusahaan, karena perusahaan yang lebih besar cenderung 

mendapat pengawasan dari masyarakat dibandingkan dengan perusahaan 

kecil sehingga akan mengungkapkan lebih banyak informasi.  

Profitabilitas perusahaan dapat menentukan pengungkapan tanggung 

jawab sosial yang dilakukan perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas 

maka mencerminkan kemampuan entitas dalam menghasilkan laba yang 

semakin tinggi, sehingga entitas mampu untuk meningkatkan tanggung jawab 

sosial, serta melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya dalam 

laporan keuangan dengan lebih luas.  

Penelitian tentang pengungkapan corporate social responsibility ini 

mengacu pada penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Budiman (2015) 

dengan menggunakan sampel pada perusahaan barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2013. Tujuan penelitian 

ini untuk menganalisis hasil penelitian sebelumnya secara empiris tentang 

faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan corporate social 

responsibility (CSR). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, 

yaitu dengan melakukan pengamatan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2013-2015. Perbedaan lain adalah penelitian ini 
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menggunakan indikator kinerja yang disusun dalam GRI (Global Reporting 

Intiatives) pada tahun 2013 untuk mengukur pengungkapan CSR yaitu 

sebanyak 149 item yang bersumber dari www.globalrepoting.org. Variabel 

dalam penelitian ini yaitu good corporate governance yang diproksikan 

dengan kepemilikan institusional dan komite audit serta faktor lain yaitu 

leverage, size (ukuran perusahaan), dan profitabilitas. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini 

penulis mengambil judul “PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, 

LEVERAGE, SIZE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP 

PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 

DALAM LAPORAN TAHUNAN” (Studi pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan 

menganalisa tentang pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, 

leverage, size (ukuran perusahaan), dan profitabilitas terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility (CSR) pada perusahaan manufaktur periode 

2013-2015. Sehingga rumusan maslah dalam penelitian ini dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility (CSR)? 

http://www.globalrepoting.org/
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2. Apakah  komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan corporate 

social responsibility (CSR)? 

3. Apakah leverage berpengaruhterhadap pengungkapan corporate social 

responsibility (CSR)? 

4. Apakah size berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility (CSR)? 

5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan corporate 

social responsibility (CSR)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR). 

2. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR). 

3. Menganalisis pengaruh leverage terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR). 

4. Menganalisis pengaruh size terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR). 

5. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR). 
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D. Manfaat Penelitian 

Hal penting dari penelitian adalah manfaat yang diperoleh atau 

diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi praktis 

a. Bagi Pihak Perusahaan / Manajemen 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

untuk pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan mengenai 

pengungkapan CSR dalam laporan tahunan yang disajikan. 

b. Bagi Investor dan Calon Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

laporan keuangan tahunan sehingga dapat dijadikan sebagai acuan 

untuk pembuatan keputusan investasi. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan hal baru dalam mempertimbangan hal-hal apa saja yang 

perlu diperhatikan dalam melakukan investasi terhadap suatu 

perusahaan. 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan pengetahuan bagi masyarakat untuk bisa mengontrol 

aktivitas-aktivitas perusahaan. 

3. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan mengenai 

pengungkapan CSR serta begaimana tata kelola perusahaan yang baik 
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akan mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan untuk 

pengungkapan lingkungan perusahaan dalam laporan tahunan. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

penelitian yang lebih jelas dan sistematik, agar mempermudah bagi pembaca 

dalam memahami penulisan penelitian ini. Dari masing-masing bab secara 

garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang landasan teori yang 

mendeskripsikan teoritis variabel penelitian, kerangka pemikiran, 

serta pengembangan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang dasar dilakukannya 

penelitian, jenis data dan sumber data yang digunakan, populasi 

dan sampel yang diteliti, metode pengumpulan data, variabel 

penelitian dan pengukuran, serta teknik analisis data. 
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BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi gambaran umum analisis data, data, hasil 

analisis dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V: PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4



