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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada kenyataan seluruh perusahaan berbagai sektor di Indonesia 

sebagian besar mengklaim bahwa perusahaan mereka telah melaksanakan 

kewajiban sosialnya terhadap lingkungan sekitar perusahaan, sesuai dengan 

Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 

Salah satu tujuan perusahaan didirikan adalah untuk memperoleh laba (profit) 

yang sebesar-besarnya. Namun demikian banyak perusahaan yang lupa atau 

lalai untuk memperhatikan dampak yang timbul dari suatu aktivitas 

operasional perusahaan. Dimana dampak tersebut tidak hanya dapat dirasakan 

oleh pihak internal perusahaan, melainkan juga dirasakan oleh pihak eksternal 

perusahaan. 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility perusahaan di 

Indonesia termasuk pengungkapan wajib (mandatory disclosure) karena telah 

ada regulasi yang mewajibkannya, salah satunya yaitu peraturan Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) nomor X.K.6 

tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik yang 

berlaku sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam dan Laporan Keuangan 

(LK) nomor Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012. Akan tetapi peraturan 

tersebut hanya membagi aspek CSR ke dalam empat aspek besar, yaitu 

lingkungan hidup, ketenagakerjaan, masyarakat, dan tanggung jawab produk. 
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Luas pengungkapan CSR dalam regulasi Bapepam tersebut hanya merupakan 

pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). Walaupun legitimasi publik 

memaksa untuk melakukan pengungkapan secara rinci, tiap entitas bisnis 

memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan luas pengungkapan 

tanggung jawab sosialnya. 

Istilah tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social 

Responsibility = CSR) muncul sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan 

kewajiban perusahaan terhadap lingkungan sosial. Bowen (2013: 6) 

mendefinisikan CSR sebagai suatu kewajiban, untuk mengikuti kebijakan-

kebijakan yang ada untuk membuat keputusan, atau untuk mengikuti tindakan 

yang diinginkan dalam arti objektif dan nilai yang ada di masyarakat (Moon 

dan Vogel, 2008:304). Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan 

salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan. Namun 

diharapkan kewajiban ini bukan merupakan suatu beban yang memberatkan 

perusahaan. 

Ada tiga tanggung jawab perusahaan yang harus dilakukan secara 

bersama-sama dan seimbang terhadap para pemangku kepentingan, yaitu 

tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab atas hukum atau peraturan, dan 

tanggung jawab sosial (Hadi, 2014). Eklington (1997) menggunakan istilah 

“triple bottom-line, profit, people, planet” untuk menjelaskan bahwa 

perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomi kepada pemegang 

saham. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab lingkungan dan sosial 
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karena lingkungan dan masyarakat juga merupakan bagian dari para 

pemangku kepentingan. 

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan dampak kegiatan 

operasional perusahaan yang timbul secara tidak langsung mengubah sudut 

pandang perusahaan. Sudut pandang disini berarti mengeluarkan biaya untuk 

Corporate Social Responsibility tidak lagi dipandang sebagai biaya yang 

menurunkan laba, namun sebagai investasi untuk dapat meningkatkan citra 

baik di mata masyarakat, sehingga dapat meningkatkan laba jangka panjang 

serta mempertahankan legitimasi dan going concern perusahaan. Hal ini 

didukung oleh teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan harus 

mengambil tindakan yang dapat diterima secara sosial oleh masyarakat agar 

perusahaan dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya (O‟Donovan, 2002). 

Untuk memperoleh legitimasi, pemegang kepentingan harus mengetahui 

realisasi tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan melalui 

pengungkapan Corporate Sosial Responsibility (CSR). Oleh karena itu,  

sebagian besar perusahaan tersebut melakukan pengungkapan Corporate 

Sosial Responsibility sebagai motivasi untuk meningkatkan kepercayaaan 

publik terhadap pencapaian usaha perbaikan terhadap lingkungan sekitar 

perusahaan. Manajemen harus mempunyai suatu konsep atau program yang 

dimana perusahaan tetap bisa mempertahankan eksistensi dan 

keberlangsungan suatu perusahaan dengan tidak merugikan pihak eksternal 

perusahaan seperti masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan tersebut. 
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Dalam konsep Tanggung Jawab Sosial (CSR) sendiri merupakan suatu 

konsep yang menggabungkan aspek bisnis dan sosial dengan selaras agar 

perusahaan dapat membantu tercapainya kesejahteraan stakeholders, serta 

dapat mencapai laba yang maksimum sehingga mampu meningkatkan harga 

saham (Kiroyan, 2006). Semakin banyak bentuk tanggung jawab sosial yang 

diterapkan perusahaan, maka akan semakin baik pula citra perusahaan di mata 

para stakeholder. Citra positif yang diperoleh perusahaan tersebut akan 

menarik minat para investor untuk menanamkan dananya ke dalam 

perusahaan tersebut. 

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yaitu 

ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan juga dapat dikaitkan pengaruhnya 

terhadap Corporate Sosial Responsibility. Perusahaan yang memiliki ukuran 

yang lebih besar dianggap memiliki kemampuan untuk bertahan yang lebih 

baik daripada perusahaan dengan ukuran yang kecil. Hal ini disebabkan 

semakin besar suatu ukuran perusahaan, maka semakin besar pula sumberdaya 

yang dimiliki perusahaan, begitu sebaliknya  semakin kecil suatu ukuran 

perusahaan, maka semakin kecil pula sumberdaya yang dimiliki perusahaan 

tersebut. Akibat dari besarnya sumberdaya tersebut perusahaan akan semakin 

banyak berhubungan dengan stakeholder, sehingga perusahaan dalam 

melakukan corporate social responsibility juga lebih luas. Ukuran perusahaan 

juga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Semakin 

besar perusahaan, semakin dikenal pula perusahaan tersebut dikalangan 

masyarakat dan perusahaan akan mendapatkan pengawasan yang lebih dari 
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masyarakat, sehingga perusahaan yang besar akan mengungkapkan informasi 

yang lebih luas. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi CSR adalah Leverage, yaitu 

tingkat hutang yang dibiayai oleh ekuitas perusahaan. Semakin tinggi tingkat 

leverage perusahaan maka akan semakin kecil tingkat pengungkapan yang 

dilakukan oleh perusahaan tersebut, karena untuk menghindari perhatian dari 

debtholder (pemegang hutang). Perusahaan dengan leverage tinggi memiliki 

kemampuan yang rendah dalam menjalankan kegiatan sosialnya dan berakibat 

rendahnya pengungkapan perusahaan karena perusahaan berupaya tidak 

melanggar kontrak utang dengan mengurangi aktivitas pengurang laba. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi corporate social responsibility 

adalah ukuran dewan komisaris. Dewan komisaris merupakan pengawas bagi 

manajemen dalam perusahaan,  jadi semakin besar jumlah dewan komisaris 

dalam suatu perusahaan maka semakin besar tekanan terhadap manajemen, 

semakin kecil jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka semakin 

sedikit tekanan terhadap manajemen yang akan mengakibatkan semakin 

sedikit pengungkapan tanggung jawab sosialnya. 

Penelitian tentang CSR telah dilakukan sebelumnya antara lain 

Santioso dan Chandra (2012) menyatakan profitabilitas yang tinggi akan 

mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang terperinci, salah 

satunya yaitu pengungkapan CSR, sehingga profitabilitas berpengaruh 

terhadap CSR. Sebab, mereka ingin meyakinkan investor terhadap perusahaan 

agar para investor berinvestasi di perusahaan tersebut. Profitabilitas 
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menunjukkan efektifitas manajemen dalam menghasilkan laba. Laba 

perusahaan yang besar akan menuai banyak anggapan dari publik bahwa 

perusahaan hanya memperkaya para pemegang saham saja tanpa 

memperhatikan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Dengan 

pengungkapan lebih banyak tentang aktivitas sosial maka akan menepis 

anggapan tersebut dan akan meningkatkan image perusahaan di mata 

masyarakat dan para investor. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian 

Ekowati dkk (2014) dan Rohman (2015) yang menyatakan profitabilitas 

berpengaruh terhadap CSR, namun bertentangan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Sriayu dan Mimba (2013) dan Trisnawati (2014) yang 

menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap CSR. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Belkaoui dan Karpik 

(1989) menyatakan bahwa perusahaan dengan leverage tinggi memiliki 

kemampuan yang rendah dalam menjalankan kegiatan sosialnya dan berakibat 

rendahnya pengungkapan karena perusahaan berupaya tidak melanggar 

kontrak utang dengan mengurangi aktivitas pengurang laba. Sejalan dengan 

bukti empiris Effendi dkk (2012), tetapi berbeda dengan hasil penelitian 

Anggraeni (2006) yang menemukan hubungan antara tingkat leverage 

perusahan terhadap pengungkapan corporate social responsibility yang 

dilakukan perusahaan, yang menyatakan bahwa tingkat leverage mempunyai 

pengaruh posotif terhadap pengungkapan. 

Penelitian tentang pengungkapan CSR dilakukan oleh Belkaoui dan 

Karpik (1989), Hackston dan Milne (1996), Sembiring (2005), Apriweni 
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(2009), Cahya (2010) dan Anggraeni (2006) yang berhasil membuktikan 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan corporate 

social responsibility. Hal ini berarti bahwa perusahaan besar yang dinilai 

dengan tingkat aktiva yang besar akan mengungkapkan lebih banyak tanggung 

jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan. 

Menurut Sembiring (2005) menyatakan bahwa Dewan Komisaris 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Dewan komisaris sebagai 

perwakilan para pemilik saham berperan sebagai pengawas kinerja 

perusahaan, termasuk kinerja sosial perusahaan. Hal ini dilakukan untuk 

memenuhi kepentingan seluruh pemangku kepentingan sebagaimana 

dinyatakan dalam teori stakeholder. Fungsi pengawasan lebih maksimal jika 

jumlah dewan komisaris memadai sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. 

Dalam penelitian ini bertujuan menguji kembali tentang pengungkapan 

corporate social responsibility dengan mengacu penelitian dari Sari (2016) 

yang menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014. Tujuan penelitian ini untuk 

mengembangkan dan menganalisis kembali hasil penelitian sebelumnya 

secara empiris tentang faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan 

corporate social responsibility. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini 

penulis mengambil judul “PENGARUH  UKURAN PERUSAHAAN, 

PROFITABILITAS, DEWAN KOMISARIS, DAN LEVERAGE 

TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL 
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PERUSAHAAN” (Studi Pada Perusahaan Manufaktur  yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut :  

1. Apakah Ukuran Perusahaan Berpengengaruh Terhadap Corporate Social 

Responsibility? 

2. Apakah Profitabilitas  Berpengengaruh Terhadap Corporate Social 

Responsibility? 

3. Apakah Dewan Komisaris Berpengengaruh Terhadap Corporate Social 

Responsibility? 

4. Apakah Leverage Berpengengaruh Terhadap Corporate Social 

Responsibility? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Corporate 

Social Responsibility. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap Corporate Social 

Responsibility. 
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3. Untuk menganalisis pengaruh Dewan Komisaris terhadap Corporate 

Social Responsibility. 

4. Untuk  menganalisis pengaruh Leverage terhadap Corporate Social 

Responsibility. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

penggunanya, antara lain: 

I. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bahan 

informasi tentang hubungan antara ukuran perusahaan, profitabilitas, 

dewan komisaris, dan leverage terhadap corporate social responsibility. 

II. Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa 

dalam berfikir dan menjadi bahan informasi bagi pihak yang 

berkepentingan serta menambahliteratur perpustakaan sehingga dapat 

memberi mnfaat pada semua pihak. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian, maka penulis 

menyajikan susunan penulisan sebagai berikut: 
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BAB I Pendahuluan, bab ini membahas secara garis besar 

mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini membahas tinjauan pustaka 

yang dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan 

kerangka pemikiran. 

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang desain 

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

sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan 

pengukurannya serta metode analisis data. 

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan, dalam bab ini di bahas 

mengenai data yang digunakan, pengolahan data tersebut dengan alat analisis 

yang diperlukan dan pembahasan atas hasil analis data. 

BAB V Penutup, dalam bab ini menyajikan simpulan dari hasil 

penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


