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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha saat ini menuntut perusahaan untuk 

meningkatkan perhatiannya kepada lingkungan sosial. Perusahaan diharapkan 

tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan pemilik modal saja 

tetapi juga mementingkan kepentingan karyawan, konsumen, masyarakat, dan 

lingkungannya. Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat akan 

pentingnya peran perusahaan dalam lingkungan sosial menjadikan masyarakat 

membutuhkan informasi mengenai sejauhmana perusahaan telah 

melaksanakan aktivitas sosialnya (Febriana, 2011). 

Maraknya isu kedermawanan sosial perusahaan belakangan ini 

mengalami perkembangan yang sangat pesat sejalan dengan berkembangnya 

konsep tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility-

CSR) dimana perusahaan ikut dalam berpartisipasi dan empathy terhadap 

berbagai masalah lingkungan dan sosial sekitar perusahaan. Dari keberadaan 

perusahaan-perusahaan yang aktivitasnya selain memberi banyak manfaat 

tetapi juga banyak menimbulkan dampak negatif dari aktivitas perusahaan 

ditengah lingkungan. Membuat perusahaan tidak lagi hanya memperhatikan 

catatan keuangan perusahaan semata (single bottom line), melainkan harus 

memperhatikan berbagai macam aspek yang meliputi aspek keuangan (profit), 
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aspek sosial (people), dan aspek lingkungan (planet), yang biasa disebut triple 

bottom line (Dewi dan Priyadi, 2013). 

Di Indonesia, praktik CSR semakin menguat terutama setelah 

diberlakukannya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pasal 

1 point 3 yang menyebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang 

dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan CSR. 

Implementasi atas peran tanggung jawab sosial tersebut diatur dalam Pasal 74 

UU Nomor 40 Tahun 2007, dan pelaksanaannya harus dilaporkan dalam 

laporan tahunan perusahaan (pasal 66 ayat 2c). CSR juga diatur dalam UU 

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terkait dengan perusahaan 

yang terdaftar di pasar modal. Regulasi tersebut menjelaskan kewajiban bagi 

setiap penanam modal untuk melaksanakan CSR, menghormati tradisi budaya 

masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, dan mematuhi 

semua ketentuan peraturan perundang-undangan (Mairyani, et al, 2014). 

Ikatan Akutansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 paragraf sembilan secara implisit 

menyarankan untuk mengungkapkan tanggungjawab akan masalah sosial 

sebagai berikut: “Perusahaan dapat pula menyajikan laporan mengenai 

lingkungan hidup dan laporan nilai tambahan (value added statement), khusus 

bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan 

penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok 

pengguna laporan yang memegang peranan penting” (Mairyani, et al, 2014). 
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Berbagai dampak dari keberadaan perusahaan ditengah-tengah 

masyarakat telah menyadarkan masyarakat di dunia bahwa sumber daya alam 

adalah terbatas dan oleh karenanya pembangunan ekonomi harus dilaksanakan 

secara berkelanjutan, dengan konsekuensi bahwa perusahaan dalam 

menjalankan usahanya perlu menggunakan sumber daya dengan efisieni dan 

memastikan bahwa sumber daya tersebut tidak habis, sehingga tetap dapat 

dimanfaatkan oleh generasi di masa datang. Kesadaran stakeholder akan 

pentingnya pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh perusahaan 

mendorong perusahaan untuk mengungkapkan praktik-praktik atau kegiatan 

CSR yang dilakukan (Felicia dan Rasmini, 2015). Joe dan Lee (2006) dalam 

Felicia dan Rasmini (2015) menyatakan bahwa tekanan stakeholder terhadap 

perusahaan untuk dapat secara efektif menjalankan kegiatan lingkungannya 

serta tuntutan agar perusahaan menjadi akuntabel juga menyebabkan 

meningkatnya perusahaan yang melakukan pengungkapan lingkungan. 

Dari uraian diatas, maka isu-isu yang menjadi perhatian di Indonesia 

adalah mengenai informasi tambahan seperti laporan pertanggungjawaban 

sosial perusahaan dalam laporan keuangan. Tambahan informasi tersebut 

berupa penerjemahan objek non keuangan di dalam laporan keuangan. Laporan 

pertanggungjawaban sosial ini terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari 

kegiatan perusahaan terhadap karyawan, masyarakat, dan lingkungan yang 

cukup besar. Apabila dampak tersebut tidak diperhatikan dengan baik, maka 

dampak yang bersifat negatif akan terakumulasi dan memburuk serta sulit 

dikendalikan (Munsaidah, et al, 2016). 



4 

 

Menurut Sembiring (2005) dalam Wulansari dan Priyadi (2015), 

semakin besar suatu perusahaan maka biaya keagenan yang muncul juga 

semakin besar. Perusahaan yang besar cenderung mengungkapkan informasi 

sosial secara lebih luas. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial tercermin dalam teori agensi yang menjelaskan bahwa 

perusahaan besar mempunyai biaya agensi yang besar, hal tersebut 

menyebabkan perusahaan besar akan lebih banyak mengungkapkan semua 

informasi daripada perusahaan kecil. 

Profitabilitas menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) dalam 

Subiantoro dan Mildawati (2015) yang dikatakan bahwa suatu perusahaan 

dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan melakukan pengungkapan yang 

lebih luas sebagai salah satu upaya untuk meyakinkan pihak eksternal bahwa 

perusahaan berada dalam persaingan yang kuat dan juga memperlihatkan 

kinerja perusahaan yang baik pada saat itu. Rasio profitabilitas mengukur 

kemampuan para eksekutif perusahaan dalam menciptakan tingkat keuntungan 

baik dalam bentuk laba perusahaan maupun nilai ekonomis atas penjualan, aset 

bersih perusahaan maupun modal sendiri. 

Leverage memberikan gambaran pula mengenai struktur modal yang 

dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu 

utang. Scott (2000) menyampaikan pendapat yang mengatakan bahwa semakin 

tinggi leverage kemungkinan besar perusahaan akan mengalami pelanggaran 

terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha untuk melaporkan laba 

sekarang lebih tinggi dibandingkan laba dimasa depan. Perusahaan yang 
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memiliki rasio leverage tinggi akan lebih sedikit mengungkapkan CSR supaya 

dapat melaporkan laba sekarang yang lebih tinggi (Subiantoro dan Mildawati, 

2015). 

Faktor lain yang berpengaruh terhadap CSR adalah manajemen laba. 

Manajemen laba juga memiliki konsekuensi, konsekuensi yang dialami jangka 

panjang apabila diketahui perusahaan melakukan manajemen laba adalah 

hilangnya kepercayaan dan dukungan dari stakehoders. Akhirnya 

kewaspadaan dan kecurigaan dari stakeholders lainnya akan meningkat 

menurut Zahra et al., (2005) dalam Sari dan Mimba (2015). Sebagai bentuk 

pertahanan, manajer melakukan kegiatan CSR sebagai bentuk kompensasi 

kepada stakeholders (Sari dan Mimba, 2015). Dengan kata lain kegiatan CSR 

digunakan untuk menutupi manajemen laba dan mengalihkan perhatian 

stakeholders. 

Penelitian ini pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu: 

penelitian dari Wullansari dan Priyadi (2015) yang berjudul Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Kebijakan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Dan 

Lingkungan Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013). Perbedaan dalam penelitian 

sebelumnya yaitu dengan menambahkan variabel independen (bebas) yaitu: 

manajemen laba, serta perbedaan waktu penelitian yaitu: tahun 2013-2015. 

Sehingga peneliti tertarik mengambil judul “Analisis Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Manajemen Laba Terhadap 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)” (Studi Empiris pada 
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Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-

2015). 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian terlebih dahulu ditentukan perumusan masalah. 

Adapun penulisan masalah yang penulis dikemukaan sesuai objek yang akan 

diteliti dan sesuai dengan judul penelitian ini : 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR)? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR)? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR)? 

4. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam sebuah penelitian tentunya tidak lepas dari tujuan yang ingin 

dicapai. Seiring dengan permasalahannya tujuan yang ingin dicapai oleh 

penulis dalam penelitian ini : 

1. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR). 

2. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR). 
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3. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR). 

4. Untuk menguji pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR). 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dari peneliti ini dapat memberikan masukan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan memberikan bukti empiris dan pemahaman 

tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Manajemen 

Laba terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan bagi 

akuntansi, diharapkan dapat menjadi kajian dalam proses pembelajaran 

akuntansi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi peneliti 

khususnya tentang pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) 

b. Bagi Instansi/masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat digunakan bahan pertimbangan serta 

pengawasan tentang tanggung jawab perusahaan yaitu: pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR). 
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c. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini dapat informasi bagi mahasiswa yang ingin 

melakukan tugas penelitian dan menambah pengetahuab bagi membaca 

terutama mahasiswa program studi akuntansi di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi  

lima bab yaitu: 

Bab satu adalah Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang  

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan  

sistematika penulisan yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan  

skripsi secara menyeluruh.  

Bab dua adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi teori-teori 

yang  diperlukan untuk menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk  

kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis. 

Bab tiga adalah Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang 

metode yang dilakukan dalam penelitian, yaitu meliputi jenis penelitian, 

populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, jenis data dan sumber data, 

teknik pengambilan data, definisi operasional dan pengukuran variable serta 

metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. 
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Bab empat adalah Analisis Data dan Pembahasan, dalam bab ini 

berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data hasil penelitian, 

uji regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan  pembahasan hasil  penelitian. 

Bab lima adalah Penutup, dalam bab ini berisi simpulan dari hasil  

penelitian, saran-saran yang dapat dijadikan bahan masukan untuk penelitian  

selanjutnya dan keterbatasan penelitian.   

 


