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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Belakangan ini praktek mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial 

atau sering dikenal dengan corporate social responsibility semakin menarik 

dibicarakan dalam hal bisnis nasional maupun multinasional. Peyajian 

praktek pengungkapan  pertanggungjawaban  sosial  (corporate  social  

responsibility) dalam laporan keuangannya banyak dilakukan oleh 

perusahaan- perusahaan di dunia maupun dalam nasional. S e r i n g  

d i k en a l  d a l am  pengungkapan pertanggungjawaban sosial (corporate 

social responsibility) merupakan pengungkapan yang sifatnya sukarela 

(voluntary disclosure). disamping itu walaupun sifatnya sukarela sudah 

banyak perusahaan-perusahaan yang menyadari akan pentingnya 

pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam perusahaan. 

 Tanggung jawab perusahaan saat ini harus berpijak pada triple bottom 

lines yaitu tanggung jawab pada perusahaan yang meliputi aspek sosial, 

lingkungan, dan keuangan sehingga setiap perusahaan saat ini diwajibkan 

untuk  mengungkapkan informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan 

atau sering disebut dengan corporate  social  responsibility  (CSR). 

Disamping itu pentingnya CSR telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15 bagian b, pasal 17, dan pasal 

34 yang mengatur setiap penanaman modal diwajibkan untuk ikut serta 
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dalam tanggungjawab sosial perusahaan. Selain itu, kewajiban pelaksanaan 

CSR juga diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas Bab IV pasal 66 ayat 22(c) dan BAB V pasal 74. Pada 

Pasal 66 ayat 22 bagian c menyatakan bahwa selain menyampaikan laopran 

keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan 

tanggungjawab sosial dan lingkungan. Hal ini disebutkan juga pada Pasal 74 

ayat  1  bahwa  PT  yang  menjalankan  usaha  di  bidang apapun yang 

bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan kewajibannya 

yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Dengan demikian, CSR merupakan hal penting atau suatu kewajiban 

yang harus dilakukan oleh berbagai perusahaan, bukan lagi kegiatan yang 

bersifat sukarela. Hal ini juga didukung oleh suatu pernyataan yang 

terkandung dalam Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI), dimana terstulis dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 1998) paragraf kesembilan 

yang secara  implisit menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab 

akan masalah  lingkungan dan sosial. sudah selayaknya perusahaan 

melaporkan semua aspek yang mempengaruhi kelangsungan operasi 

perusahaan kepada masyarakat. 

Dengan adanya pengungkapan corporate social responsibility (CSR) 

diharapkan para pihak- pihak eksternal yang ikut berkepentingan (pemegang 

saham atau stakeholder) dapat memberikan penilaian yang positif terhadap 

tanggung jawab sosial perusahaan. Sehingga dengan informasi laporan 
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tersebut maka dapat menyatakan bahwa perusahaan tersebut baik. Dengan 

dinyatakannya perusahaan baik maka perusahaan tersebut dapat dikatan 

aman.  

Perusahaan akan mendapatkan reward dan pandangan yang baik oleh 

stakeholder, masyarakat dan lingkungannya, serta mendapat respon yang 

positif oleh pelaku pasar ataupun oeh para investor dan beberapa pihak yang 

berkepentingan untuk menanamkan modal terhadap perusahaan tersebut. 

Sehingga dengan banyaknya peminat saham terhadap perusahaan tersebut 

maka harga saham akan meningkat.  

Pengungkapan corporate social responsibility (CSR) dalam penelitian 

ini dipengaruhi oleh beberapa variabel diantaranya adalah Ukuran 

Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Ukura Dewan Komisaris dan 

Kepemilikan Manajerial (Trisnawati, 2014). Kemudian pengungkapan 

corporate social responsibility (CSR) juga dipengaruhi oleh variabel 

Kepemilikan Institusional (Fajrina, 2014) 

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan, sehingga 

ukuran perusahaan ini dapat dinyatakan dalam kapitalis pasar, jumlah semua 

penjualan, total aktiva, rata- rata total aktiva, serta jumlah dari tenaga kerja. 

Secara umum perusahaan yang besar akan lebih banyak mengungkapkan 

informasi perusahaan dari pada perusahaan kecil, ukuran perusahaan sendiri 

merupakan variabel penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan 

variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan (Amalia, 2013). 
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dimana teori agensi menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya 

keagenan yang lebih besar dari pada yang dimiliki oleh perusahaan kecil. 

Sehingga perusahaan besar ini akan mengungkapkan informasi tanggung 

jawab sosialnya lebih banyak yang digunakan untuk mengurangi biaya 

keagenan. 

Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi 

bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial 

kepada pemegang saham (Heinze,  1976  dalam  Hackston dan  Milne,  

1996). Secara umum ketika suatu perusahaan memiliki tingkat laba yang 

tinggi, maka manajemen menganggap bahwa tidak perlu melaporkan hal- 

hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan tersebut. 

Begitu juga sebaliknya juga profitabilitas dalam perusahaan rendah maka 

berharap kepada pengguna laporan akan membacanya sebagai good news 

terhadap kinerja perusahaan.  

Leverage diukur dengan menggunakan DER (Debt Equity Ratio). DER 

digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal yang 

dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya 

suatu utang. Teori agensi menyatakan bahwa manajemen perusahaan dengan 

tingkat leverage yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung   

jawab social yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para 

debtholders. 

Kepemilikan manajerial merupakan persentase kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh direksi, manajer dan dewan komisaris. Semakin besar 
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kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan 

manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya 

kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Manajer perusahaan akan 

mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan image 

perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas 

tersebut (Gray et al. (1998) dalam Anggraini). 

Dewan komisaris merupakan pengawas bagi manajemen dalam 

perusahaan, sehingga semakin besar jumlah dewan komisaris dalam suatu 

perusahaan maka semakin besar pula tekanan terhadap manajemen yang 

akan mengakibatkan semakin tinggi pengungkapan tanggung jawab 

sosialnya.  

Menurut Kamaliah, dkk (2010) perusahaan dengan kepemilikan 

institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya 

untuk memonitor manajemen. Tingkat kepemilian institusional yang tinggi 

akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar olehh pihak investor 

institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opporunistic manajer.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Risna 

Trisnawati (2014) yang menambah satu variabel Independen yaitu Kepemilikan 

Institusional dan menggunakan sampel pada perusahaan yang terdaftar pada 

Jakarta Islamic Index pada tahun 2013- 2015. Oleh karena itu, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, Leverage, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan 

Manajerial, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan 
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Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Yang Terdaftar 

Di Jakarta Islamic Index Pada Tahun 2013-2015”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

 masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility (CSR)?  

2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan corporate 

social responsibility (CSR)?  

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility (CSR)?  

4. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility (CSR)? 

5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility (CSR)?  

6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility (CSR)?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian 

ini digunakan untuk: 
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1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai adanya pengaruh 

ukuran perusahaan terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility (CSR)  

2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai adanya pengaruh 

Profitabilitas terhadap pengungkapan corporate social responsibility 

(CSR)  

3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai adanya pengaruh 

leverage terhadap pengungkapan corporate social responsibility (CSR)  

4. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai adanya pengaruh 

ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility (CSR)  

5. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai adanya pengaruh 

kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility (CSR)  

6. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai adanya pengaruh 

kepemilikan institusional terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility (CSR) 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu 
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akuntansi terutama mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan bagi peneliti berikutnya. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Pihak Perusahaan/Manajemen 

Sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen 

perusahaan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial 

diperusahaan serta dapat dijadikan sebagai catatan/koreksi untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki 

apabila ada kelemahan dan kekurangan. 

b. Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

perimbangan dalam menentukan kebijakasanaan selanjutnya. 

c. Pembaca 

1) Pembaca dapat mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, ukuran dewan komisaris, kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan institusional terhadap tanggung jawab 

sosial perusahaan (corporate social responsibility) pada perusahaan-

perusahaan di Jakarta Islamic Index. 

2) Pembaca dapat menggunkakan sebagai bahan pustaka sehingga dapat 

digunakan sebagai data masukan. 

 

 

 



9 

 

 
 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan peneliti mempunyai maksud untuk memudahkan 

pembaca dalam memahami isi peneliti ini terbagi dalam lima bab pendahuluan, 

bab metode penelitian, bab analisi data dan bab penutup. 

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. 

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 kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta 

saran-saran yang dapat diberikan dengan penelitian yang dilakukan. 


