
 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Dalam globalisasi ini, kemajuan teknologi dan perkembangan arus informasi 

telah menyebabkan terjadinya perkembangan dunia usaha yang begitu pesat. 

Persaingan usaha yang ada perlu diantisipasi dengan suatu pemikiran yang kritis dan 

pemanfaatan secara optimal semua sumber daya yang dimiliki perusahaan, terutama 

dengan dimulainya era perdagangan bebas. Para pelaku bisnis nasional baik dari 

sektor swasta dan sektor pemerintahan harus bersaing ketat, terbuka, dan kompetitif 

dengan pelaku bisnis dari negara lain. 

Keberadaan perusahaan dalam masyarakat dapat memberikan aspek yang 

positif dan negatif. Disatu sisi perusahaan menyediakan barang dan jasa yang 

diperlukan oleh masyarakat, namun disisi lain tidak jarang masyarakat mendapatkan 

dampak yang buruk dari aktivitas bisnis perusahaan. Banyak kasus ketidakpuasan 

publik yang bermunculan, baik yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, 

perlakuan yang tidak adil kepada pekerja, kaum minoritas dan perempuan, 

penyalahgunaan wewenang, keamanan dan kualitas produk, serta ekploitasi besar-

besaran terhadap energi dan sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan alam 

(Sulistiyowati, 2004). Sebagai bukti nyata Spillane (2007) mengemukakan ada 

beberapa kasus yang terkait dengan ketidakpuasan publik atas aktivitas perusahaan di 

Indonesia, seperti yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, 

Newmont Minahasa Raya di Buyat, Sulawesi, PT. Freeport di Irian Jaya. 

Masyarakat semakin berani untuk beraspirasi dan mengekspresikan 

tuntutannya terhadap perkembangan dunia bisnis Indonesia sekarang ini. Masyarakat 



 

 

 

 

telah semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap dunia usaha. Hal 

ini menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan perusahaannya dengan semakin 

bertanggungjawab. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan 

dari lapangan usahanya, melainkan juga diminta untuk memberikan kontribusi positif 

terhadap lingkungan sosialnya. Citra bahwa perusahaan peduli terhadap masyarakat 

dan lingkungan sosial, pada saat ini menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan 

perusahaan bukan hanya mengejar keuntungan dari kegiatan ekonomi saja yaitu 

menciptakan profit demi kelangsungan usaha, tetapi juga harus menjaga dan 

memberikan nilai tambah pada masyarakat dan lingkungannya. 

Hal tersebut dengan jelas dipaparkan oleh IAI melalui PSAK Nomor 33 pada 

subbab Pengelolaan Lingkungan Hidup paragraf 55. 

“Dengan adanya kegiatan penambangan pada suatu daerah tertentu, maka akan 

menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup disekitar lokasi penambangan, 

meliputi tetapi tidak terbatas pada: 

a. Pencemaran lingkungan, yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, 

zat energi, dan komponen lain kedalam lingkungan dan atau berubahnya 

tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam,  sehingga kualitas 

lingkungan sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi 

kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukkannya. 

b. Perusakan lingkungan, yaitu adanya tindakan yang menimbulkan perubahan 

langsung atau tidak langsung terhadap perubahan sifat-sifat dan atau hayati 

lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu kurang berfungsi lagi dalam 

menunjang pembangunan berkesinambungan. 

Sebagai usaha untuk mengurangi dan mengendalikan dampak negatif dari kegiatan 

usaha penambangan, maka perlu dilakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) 

yang meliputi upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, 

pengawasan, pengendalian, dan pengembangan lingkungan hidup”. 



 

 

 

 

Di dalam akuntansi kovensional, pusat perhatian perusahaan hanya terbatas 

kepada stockholders dan bondholders, yang secara langsung memberikan kontribusi 

bagi perusahaan, sedangkan pihak yang lain terkesan diabaikan. Perusahaan 

diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan pemilik modal 

(investor dan kreditor), tetapi juga karyawan, konsumen, serta masyarakat. 

Perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap pihak-pihak diluar 

manajemen dan pemilik modal. Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan 

informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan 

yang semakin baik (good corporate governance) semakin memaksa perusahaan untuk 

memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat membutuhkan 

informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya. 

Berbagai kritik muncul bagi konsep akuntansi konvensional ini, dikarenakan 

akuntansi konvensional dianggap tidak dapat mengakomodasi kepentingan 

masyarakat secara luas. Hal ini mendorong munculnya suatu konsep akuntansi yang 

baru, yang disebut sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung 

jawab sosial perusahaan. Suhandari (2007) dalam Hendrik (2008) menyatakan 

“CSR sebagai komitmen perusahaan atau dunia usaha untuk berkontribusi dalam 

pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab 

sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap 

aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan”. Selama ini produk akuntansi dimaksudkan 

sebagai pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik saham (stockholders dan 

bondholders), kini paradigma tersebut diperluas menjadi pertanggungjawaban kepada 

seluruh stakeholders. Kegagalan dalam merespon perhatian stakeholders dapat 

menimbulkan konflik dan isu publik yang serius sehingga dapat menimbulkan 

perspektif dan reputasi buruk bagi perusahaan, yang berarti juga mengancam 

keberlangsungan perusahaan (going concern). Isu-isu yang berkaitan dengan reputasi, 

manajemen resiko dan keunggulan kompetitif nampak menjadi kekuatan yang 

mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi sosial. 



 

 

 

 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI), sebagaimana tertulis dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No.1 (Revisi 2004) paragraf kesembilan secara implisit menyarankan untuk 

mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan dan sosial, yaitu  

“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”. Untuk itu, sudah selayaknya perusahaan melaporkan 

semua aspek yang mempengaruhi kelangsungan operasi perusahaan kepada 

masyarakat. 

Pernyataan PSAK di atas merupakan manifestasi kepedulian akuntansi akan 

masalah-masalah sosial yang merupakan wujud pertanggungjawaban sosial 

perusahaan. Pertanggungjawaban sosial bukan merupakan fenomena sosial baru, 

melainkan merupakan akibat dari semakin meningkatnya isu lingkungan di akhir-

akhir ini. Sebagai bukti dari tanggapan terhadap masalah-masalah lingkungan dan 

sosial di atas, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No.40 tahun 2007 

mengenai perseroan terbatas yang harus melaporkan perkembangannya sehubungan 

dengan tanggung jawab sosial dan juga pada masalah lingkungan, dan pasal 74 

Undang-undang No.40 tahun 2007 yang menyatakan bahwa perusahaan yang 

menjalankan usahanya dari sumber daya alam harus mempunyai tanggung jawab 

terhadap masalah sosial dan lingkungan. Hukuman akan dikenakan sebagai akibat 

pelanggaran pelaksanaannya menurut undang-undang yang terkait. Secara konsisten, 

segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelanggaran tersebut harus dilaporkan 

dalam laporan keuangan. Undang-undang ini baru disahkan oleh DPR-RI tanggal 20 

Juli 2007. 

Perusahaan kini menganggap bahwa pelaporan kinerja sosial dan lingkungan 

yang dilakukannya dianggap sama pentingnya dengan pelaporan kinerja ekonomi 



 

 

 

 

perusahaan. Sesungguhnya, pengungkapan kinerja perusahaan baik dari segi sosial 

maupun dari segi lingkungan memiliki posisi yang sama dengan pengungkapan 

kinerja dari segi finansial, yaitu sebagai sumber informasi bagi para stakeholders 

dalam rangka pengambilan keputusan bisnis. Pengungkapan tanggung jawab sosial 

dilakukan oleh setiap perusahaan terutama perusahaan yang kegiatan operasinya 

berhubungan dengan lingkungan, diantaranya perusahaan pertambangan. Sebagian 

besar perusahaan pertambangan melakukan pelaporan aktivitas sosial dalam bentuk 

pengungkapan dalam format laporan tahunan. Namun, pengungkapan tersebut masih 

kurang baik. Perusahaan menganggap pengungkapan tanggung jawab sosial yang 

mereka lakukan hanya sebatas memenuhi peraturan yang berlaku. 

Darwin (2004) menyatakan bahwa “untuk pelaporan dari aktivitas CSR yang 

dilakukan oleh perusahaan dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu 

pengungkapan dalam laporan keuangan, melalui format terpisah, atau melalui audit 

sosial. Bila pelaporan sosial berbentuk pengungkapan dalam laporan keuangan yang 

disusun dalam format laporan tahunan (annual report), maka pelaporan tersebut harus 

mendukung peningkatan karakteristik kualitatif dari laporan keuangan. Sebab, 

pengungkapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. 

Sementara tujuan dari laporan keuangan sendiri adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi stakeholders dalam pengambilan keputusan 

ekonomi, yang dapat dijadikan dasar atas corporate social disclosure (CSD)”. 

    Pengungkapan (disclosure) terhadap aspek social, ethical, environmental dan 

sustainability (SEES) sekarang ini menjadi suatu cara bagi perusahaan untuk 

mengkomunikasikan bentuk akuntabilitasnya kepada para stakeholders (Rakhmad, 

2006). Di Indonesia, perusahaan tidak memaknai aksi tanggung jawab sosialnya 

secara strategis melalui upaya yang sistematis, bervisi jelas, dan berkelanjutan untuk 

menopang strategi bersaing perusahaan. Aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan 



 

 

 

 

harus menjadi bagian integral dari sebuah strategi bisnis yang sukses dan 

berkelanjutan, yang dapat mencegah masalah-masalah sosial dan lingkungan dan 

secara bersamaan dapat mengoptimalkan profitabilitas jangka panjang (Darwin, 

2004). 

     Adanya masalah sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis 

perusahaan, maka sudah selayaknya entitas bisnis bersedia untuk menyajikan suatu 

laporan yang dapat mengungkapkan bagaimana kontribusi mereka terhadap berbagai 

permasalahan sosial yang terjadi di sekitarnya.  Namun, laporan tahunan yang selama 

ini dianggap sebagai media yang paling tepat untuk mengkomunikasikan berbagai 

informasi yang relevan dari manajemen perusahaan, tampaknya masih belum 

dimanfaatkan secara optimal untuk mengungkapkan masalah-masalah yang 

berhubungan dengan lingkungan sosial. 

     Belum optimalnya pemanfaatan laporan tersebut, sangat mungkin disebabkan 

karena rendahnya kesadaran perusahaan dalam mengungkapkan permasalahan sosial 

dan lingkungan yang terjadi. Rendahnya kesadaran perusahaan untuk melakukan 

pengungkapan masalah lingkungan dan sosial salah satunya dapat disebabkan karena 

sampai saat ini pengungkapan sosial merupakan suatu bentuk pengungkapan yang 

bersifat sukarela, sehingga timbul anggapan bahwa tidak menjadi soal apabila suatu 

perusahaan tidak melakukan pengungkapan sosial. Padahal, pengungkapan masalah 

sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh suatu perusahaan merupakan bentuk 

akuntabilitas perusahaan tersebut kepada publik dan juga sebagai usaha untuk 

menjaga eksistensi perusahaan tersebut di masyarakat. 

 Fenomena dalam kenyataannya menurut Sidharta Utama, tepatnya pada 

Rabu, 14 November 2007 di Universitas Indonesia mengatakan bahwa dengan 

ditetapkannya UU Perseroan No. 40 tahun 2007 yang mewajibkan perseroan yang 

bidang usahanya memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam, khususnya 



 

 

 

 

perusahaan di bidang pertambangan yang ruang lingkup operasinya sebagian besar 

mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, diwajibkan untuk melaksanakan 

tanggung jawab sosial perusahaan dan juga melaporkan pada laporan tahunan 

perusahaan yang dimana ini menjadi pro kontra dalam penerapannya. Namun saat ini 

tingkat pelaporan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di 

Indonesia masih relatif rendah. Dan itu pun didukung dari penelitian Rofikoh 

Rokhim (Ekonom Bisnis Indonesia) yang menyatakan pengungkapan tanggung 

jawab sosial pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mempunyai 

rata-rata pengungkapan tanggung jawab sosial sebesar 33,96% yang tergolong masih 

rendah. Selain itu, apa yang dilaporkan dan diungkapkan sangat beragam, sehingga 

menyulitkan pembaca laporan tahunan untuk mengevaluasi. Pada umumnya yang 

diungkapkan adalah informasi yang sifatnya positif mengenai perusahaan, sehingga 

laporan tersebut pada akhirnya merupakan alat public relation perusahaan bukan 

sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan ke publik, dan itu dikarenakan tidak 

berjalannya infrastruktur pendukung pelaporan CSR itu sendiri, dan salah satunya 

yaitu standar pelaporan CSR.  

Rendahnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ini dapat 

dikaitkan dengan tingkat laba yang diperoleh perusahaan. Hal tersebut sesungguhnya 

sesuai dengan teori legitimasi yang dipaparkan oleh Donovan dan Gibson dalam 

Sembiring, (2005), yang mengatakan bahwa hubungan antara laba dengan tingkat 

pengungkapan tanggung jawab sosial adalah bahwa ketika perusahaan memiliki 

tingkat laba yang tinggi, maka perusahaan menganggap tidak perlu melaporkan hal-

hal yang dapat menganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan. 

Sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna 

laporan akan membaca good news kinerja perusahaan, misalnya dalam lingkup sosial, 

dan dengan demikian investor akan tetap berinvestasi di perusahaan tersebut. 



 

 

 

 

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan, penelitian untuk mengetahui 

hubungan antara tingkat laba dengan pengungkapan tanggung jawab sosial masih 

perlu dilakukan. Oleh karena itu, maka penulis melakukan penelitian yang sama 

dengan judul:  

“Pengaruh Tingkat Laba terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasikan masalah 

sebagai berikut: 

Apakah tingkat laba berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan. 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk memperoleh 

data dan informasi yang merupakan gambaran nyata mengenai laba terhadap tingkat 

pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan-perusahaan  yang bergerak 

dalam bidang pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2004-

2007. 

 Sebuah penelitian yang ingin dilakukan selayaknya memiliki tujuan. Dengan 

demikian, penelitian yang dilakukan memiliki arah dan tujuan yang hendak dicapai. 

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mendapatkan jawaban dari 

permasalahan seperti yang dikemukakan dalam identifikasi masalah, yaitu: 

Untuk mengetahui pengaruh tingkat laba terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. 

 



 

 

 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

 Dengan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat-manfaat 

bagi berbagai pihak, antara lain: 

1. Bagi penulis 

 Untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan untuk memperoleh 

pemahaman lebih mendalam dari teori yang telah diperoleh dengan kenyataan 

yang terjadi, dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian 

Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Widyatama. 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan gambaran dan motivasi 

tentang pentingnya pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial 

perusahaan serta sebagai pertimbangan dan pendorong dalam pembuatan 

kebijaksanaan perusahaan untuk lebih meningkatkan tanggung jawab dan 

kepeduliannya pada lingkungan sosial.  

3. Bagi Pihak Lain 

Sebagai bahan referensi atau masukan untuk penelitian selanjutnya khususnya 

mengenai topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 

skripsi ini serta dengan penelitian ini, dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial 

perusahaan. 

1.5. Kerangka Pemikiran 

Ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha mesti merespon dan 

mengembangkan isu tanggung jawab sosial atau yang lebih dikenal dengan corporate 

social responsibility sejalan dengan operasi usahanya. Pertama, perusahaan adalah 

bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan 

kepentingan masyarakat. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki 

hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Ketiga, kegiatan tanggung jawab 



 

 

 

 

sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik 

sosial. 

Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai mekanisme bagi suatu 

organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan 

sosial kedalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi 

tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004). Adanya masalah sosial 

dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis perusahaan, maka sudah 

selayaknya entitas bisnis bersedia untuk menyajikan suatu laporan yang dapat 

mengungkapkan bagaimana kontribusi mereka terhadap berbagai permasalahan sosial 

yang terjadi disekitarnya. Informasi mengenai tanggung jawab sosial sendiri 

diperlukan oleh pihak investor untuk menentukan resiko dan hasil yang melekat pada 

investasi yang diperlukan. Salah satu resiko yang melekat adalah resiko mengenai 

dampak sosial dari aktivitas operasi yang dilakukan oleh perusahaan  

Budiartha (2008) menyatakan bahwa “wacana tentang corporate social 

responsibility (CSR) menjadi perhatian yang serius bagi para pebisnis dan birokrat. 

Hal ini disebabkan oleh perlunya perseroan dan birokrat untuk bersama-sama 

memikirkan bagaimana cara untuk menyelamatkan dunia. Seperti diketahui bahwa 

pihak yang berkepentingan terhadap perseroan dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu pihak internal dan pihak eksternal perusahaan”. Para stakeholders senantiasa 

memantau aktivitas perusahaan, dan perhatiannya tertuju pada kualitas kegiatan 

operasi dan hal-hal yang dipengaruhinya. 

Seluruh pelaksanaan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan oleh 

perusahaan akan disosialisasikan kepada publik, salah satunya melalui pengungkapan 

sosial dalam laporan tahunan perusahaan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara 

implisit menjelaskan bahwa laporan tahunan harus mengakomodasi kepentingan para 

pengambil keputusan. Penjelasan tersebut ditulis dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 tahun 2004, paragraf kesembilan: “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”. 

Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan 

perseroan yang bidang usahanya dibidang atau terkait dengan bidang sumber daya 

alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-undang 

tersebut juga mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung 

jawab tersebut di laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

mulai Laporan Tahunan 2008. Adanya pelaporan tersebut adalah merupakan 

pencerminan dari perlunya akuntabilitas perseroan atas pelaksanaan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan, sehingga para stakeholders dapat menilai pelaksanaan 

kegiatan tersebut.  

Namun, laporan tahunan yang selama ini dianggap sebagai media yang paling 

tepat untuk mengkomunikasikan berbagai informasi yang relevan dari manajemen 

perusahaan, tampaknya masih belum dimanfaatkan secara optimal untuk 

mengungkapkan masalah-masalah yang berhubungan dengan lingkungan sosial. 

Adanya suatu paradigma baru pelaporan keuangan perusahaan khususnya dalam hal 

corporate social responsibility (CSR) telah merubah pandangan pemegang saham 

dan pengguna laporan keuangan pada saat ini. Mereka tidak hanya memfokuskan 

pada perolehan laba peusahaan tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan perusahaan. Selain itu, kelangsungan perusahaan (going concern) pun 

tidak hanya ditentukan oleh pemegang saham  tetapi stakeholders secara keseluruhan. 

Isu-isu yang berkaitan dengan reputasi, manajemen risiko dan keunggulan 

kompetitif nampak menjadi kekuatan yang mendorong perusahaan untuk melakukan 

pengungkapan informasi sosial. Dari hasil studi literatur yang dilakukan oleh Finch 



 

 

 

 

(2005) menunjukkan bahwa “motivasi perusahaan untuk melakukan pengungkapan 

sosial lebih banyak dipengaruhi oleh usaha untuk mengkomunikasikan kepada 

stakeholders mengenai kinerja manajemen dalam mencapai manfaat bagi perusahaan 

dalam jangka panjang”. 

Dalam proses pelaporan keuangan tahunan perusahaan, pengungkapan 

(disclosure) merupakan aspek pelaporan yang kualitatif, yang sangat diperlukan 

pemakai informasi laporan keuangan. Karena sifatnya yang kualitatif sehingga 

formatnya tidak terstruktur, yang dapat terjadi secara langsung dalam laporan 

keuangan tahunan perusahaan melalui penjudulan yang tepat, catatan atas laporan 

keuangan ataupun berbagai sisipan seperti catatan kaki.  

Pengungkapan ada yang bersifat wajib (mandatory), yaitu pengungkapan 

informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau 

standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (voluntary), yang merupakan 

pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. 

Instrumen pengukuran pengungkapan tanggung jawab perusahaan yang akan 

digunakan dalam penelitian ini mengacu pada instrumen yang digunakan oleh 

Sembiring (2005), yang mengelompokkan informasi CSR kedalam kategori: 

“Lingkungan, Energi, Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja, Lain-lain dengan 

Tenaga Kerja, Produk, Keterlibatan Masyarakat, dan Umum. Total item CSR berkisar 

antara 63 sampai dengan 79, tergantung dari jenis operasi perusahaan”. Philip Kotler 

dan Nancy Kotler (2005) dalam Corporate Social Responsibility, Doing the Most 

Good for Your Company and Your Cause, secara praktis menunjukkan, “bagaimana 

perusahaan memaksimalkan tingkat pengembalian investasi melalui sejumlah 

kegiatan dan inisiatif sosial yang berdampak positif bagi masyarakat dan 

lingkungannya”. 

Informasi laporan keuangan yang terdapat pada laporan tahunan perusahaan 

memuat data historis dalam penilaian dan peramalan analisis investasi. Khususnya 



 

 

 

 

menggambarkan kinerja perusahaan,dan biasanya diindikasikan kinerja perusahaan  

yaitu laba perusahaan. Laba atau Profit merupakan indikasi kesuksesan suatu badan 

usaha, walaupun tidak semua perusahaan menjadikan laba (profit) sebagai tujuan 

utamanya, tetapi akan mempertahankan usahanya memerlukan laba (profit). Laba 

(profit) merupakan suatu pos dasar penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki 

banyak kegunaan dalam berbagai konteks. Laba (profit) dipandang sebagai suatu 

dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan, pedoman investasi, pegambilan 

keputusan dan prediksi (Harahap, 2004). 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:273), laba menurut konsep akuntansi 

adalah: 

“Laba akuntansi itu adalah perbedaaan antara revenue yang direalisasi 

yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan 

biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut”.  

Untuk mempermudah perhitungan laba, penulis memproksikan laba menjadi 

Net Profit Margin karena menurut Darsono dan Ashari (2005), NPM berguna untuk 

menggambarkan besarnya laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan pada penjualan 

yang dilakukan. NPM merupakan ukuran yang menggambarkan keuntungan 

penjualan perusahaan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. 

Marjin ini menunjukan penghasilan bersih perusahaan per rupiah atas penjualan. 

Pentingnya pengungkapan sosial perusahaan (corporate social disclosure) 

berkaitan dengan adanya kontrak atau perjanjian sosial (social contract). Kontrak 

antara perusahaan dengan masyarakat baik yang sifatnya eksplisit maupun implisit 

yang timbul karena interaksi perusahaan dengan lingkungan sosialnya, membawa 

konsekuensi perusahaan harus bertanggungjawab tidak hanya terhadap kesejahteraan 

pemegang saham, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab 

untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial (Belkaoui, 2000). 



 

 

 

 

Berbagai alasan perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi CSR 

secara sukarela telah diteliti dalam penelitian sebelumnya, diantaranya adalah karena 

untuk mentaati peraturan yang ada, untuk memperoleh keunggulan kompetitif melalui 

penerapan CSR, untuk memenuhi ketentuan kontrak pinjaman dan memenuhi 

ekspektasi masyarakat, untuk melegitimasi tindakan perusahaan, dan untuk menarik 

investor (Deegan dan Blomquist, 2001; Hasnas, 1998; Ullman, 1985; Patten, 

1992; dalam Basamalah, et all, 2005). Meskipun belum bersifat compulsory, tetapi 

dapat dikatakan bahwa hampir semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta 

sudah mengungkapkan informasi mengenai CSR dalam laporan tahunannya dalam 

kadar yang beragam (Sayekti, 2006). 

Menurut Freedman dan Jaggi (1998) yang menemukan bahwa terdapat 

hubungan negatif antara laba dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan, yang berarti bahwa semakin tinggi laba, maka tingkat pengungkapan 

tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan justru semakin rendah. Sebaliknya 

semakin rendah laba yang didapat perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat 

pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Hal tersebut sesungguhnya sesuai dengan 

teori legitimasi yang dipaparkan oleh Donovan dan Gibson dalam Sembiring, 

(2005), yang mengatakan bahwa hubungan antara profitabilitas dengan tingkat 

pengungkapan tanggung jawab sosial adalah bahwa ketika perusahaan memiliki 

tingkat laba yang tinggi, maka perusahaan menganggap tidak perlu melaporkan hal-

hal yang dapat menganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan. 

Sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna 

laporan akan membaca good news kinerja perusahaan, misalnya dalam lingkup sosial, 

dan dengan demikian investor akan tetap berinvestasi di perusahaan tersebut.  

Dalam penelitian ini, penulis mendapat rujukan dari penelitian sebelumnya yang 

berjudul “Pengaruh profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab 

sosial pada perusahaan go public yang bergerak di bidang industri manufaktur yang 

terdaftar di BEJ” yang diteliti oleh Cecep Nandang (2007) di Universitas 

Padjadjaran, Bandung.  



 

 

 

 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

No. Objek dan metode 

penelitian 

Penelitian sebelumnya Penelitian ini 

1 

 

 

 

Objek penelitian 

 

 

 

Profitabilitas perusahaan 

manufaktur yang terdaftar  

di  Bursa Efek Indonesia, 

serta mengenai 

pengungkapan dari 

tanggung jawab sosial 

perusahaan tersebut. 

Tingkat laba perusahaan 

pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, serta mengenai 

pengungkapan dari 

tanggung jawab sosial 

perusahaan tersebut. 

2 Data objek penelitian Data sekunder yaitu 

laporan tahunan edisi 

2005. 

Data sekunder yaitu 

laporan tahunan edisi 2004 

-2007. 

3 Subjek penelitian Perusahaan yang 

tergolong perusahaan 

manufaktur. 

Perusahaan yang bergerak 

di bidang pertambangan. 

4 Unit analisis Perusahaan manufaktur  

go public  yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia 

periode 2005  

(30 Perusahaan). 

Perusahaan pertambangan 

go public yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 

periode 2004 sampai 2007 

(9 Perusahaan). 

5 Indikator pengukuran 

variabel bebas (laba) 

 Return On Asset (ROA) 

= Perbandingan antara 

laba bersih terhadap  total 

asset. 

Net Profit Margin (NPM) 

=  Perbandingan antara 

Laba Bersih setelah Pajak 

terhadap Penjualan Bersih. 



 

 

 

 

Sumber: Penelitian penulis 

6 Indikator pengukuran 

variabel terikat 

(pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan) 

Teknik tabulasi 

berdasarkan 

daftar/checklist 

pengungkapan sosial yaitu 

suatu item diberi skor satu 

(1) jika diungkapkan dan 

diberi skor 0 (nol) jika 

tidak diungkapkan (Abdul 

Hasyir, 2003). 

Teknik indexing yes/no 

approach yang merupakan 

bentuk paling sederhana 

dari metode content 

analysis. Pada teknik ini, 

angka “2” (dua) diberikan 

apabila suatu kategori 

pengungkapan sosial diisi 

atau diungkapkan secara 

terperinci dalam laporan 

tahunan perusahaan 

sample, angka “1” (satu) 

diberikan apabila suatu 

kategori pengungkapan 

sosial diisi atau 

diungkapkan secara 

sekilas. Sedangkan angka 

“0” (nol) diberikan pada 

sub kategori yang tidak 

diungkapkan perusahaan 

sample total skor antara 0 

sampai 158 (Eddy 

Rismanda Sembiring, 

2005). 

7 Teknik analisis Analisis Regresi Linier 

Berganda teknik untuk 

mengetahui elastisitas 

pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

 Analisis Regresi Linier 

Sederhana. 

 Analisis Korelasi 

Pearson Product 

Moment. 



 

 

 

 

Kelemahan dari penelitian sebelumnya yaitu kurang menggambarkan keadaan 

objek yang diteliti karena memakai satu tahun pengamatan sehingga kurang 

menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan menggunakan sampel yang kurang 

relevan karena sampel yang dipilih dalam kegiatan usahanya tidak terlalu 

memanfaatkan sumber daya alam sepenuhnya yang dimana sangat berhubungan 

dengan tanggung jawab sosial seperti yang diungkapkan UU Perseroan No 40 tahun 

2007. Hal terakhir yang memberikan perbedaan adalah perkembangan corporate 

social responsibility  (CSR) itu sendiri.  

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut diatas, penulis 

mengemukakan hipotesis sebagai berikut: 

“Terdapat pengaruh antara tingkat laba terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan”. 

 

1.6. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti, penulis 

mengadakan penelitian di Pojok Bursa Efek Jakarta, Universitas Widyatama yang 

berlokasi di Jl. Cikutra No.204A, Bandung 40125 serta mendownload dari situs resmi 

Bursa Efek Jakarta, www.jsx.co.id. dan www.idx.co.id. Adapun waktu penelitian 

dilakukan dari bulan Maret 2009 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 


