
1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1  LATAR BELAKANG  

 Dunia Industri sering menjadi tertuduh utama dalam masalah kerusakan 

lingkungan, karena “kerakusannya” dalam mengeksploitasi sumber daya alam. 

Tetapi industrilah yang menjadikan peradaban manusia maju dan pesat. Tak dapat 

dipungkiri bahwa kemampuan dalam menguasai industri menjadi parameter 

kualitas kehidupan manusia. Masalahnya hanya bagaimana mengelola jalan 

simpang diantara dua kepentingan: kepentingan industri dan kelestarian 

lingkungan. 

 Secara umum, tujuan didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk 

menghasilkan laba yang maksimal dari pemiliknya. Motivasi untuk menciptakan 

laba yang maksimal inilah yang kemudian menjadi alas an bagi perusahaan untuk 

bersikap egois dan mengabaikan masyarakat, serta cenderung untuk bersikap lalai 

akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitasnya. Perusahaan seakan 

menghalalkan diri untuk merusak lingkungan dan mengabaikan masayarakat demi 

mencapai tujuan utamanya, profit yang maksimal. 

 Di Indonesia sendiri, sikap egois perusahaan masih cenderung tinggi. 

Akibatnya, kesadaran perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya 

kepada publik pun tergolong rendah. Hal ini bisa dipahami karena sebagai bangsa 

yang sedang berkembang, perusahaan diindonesia pun masih mengkonsentrasikan 

prioritasnya pada usaha pemenuhan kebutuhan pokok perusahaan, profit. 

Fenomena ini sesuai dengan Teori Hirarki Kebutuhan Maslow yang 

menyatakan bahwa individu harus memenuhi kebutuhan tingkat rendahnya. 

Sebelum beranjak ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu pemenuhan kebutuhan 

tingkat tingginya. Organisasi menyerupai individu dalam perkembangan dan 

pertumbuhannya. Setelah kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan ekonomi atau 

profit, sudah terpenuhi, maka organisasi barulah akan mencoba untuk 
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memenuhinya kebutuhannya yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan sosial dan 

penghargaan. 

 Perusahaan seringkali menyingkapi tanggung jawab social sebagai 

liabilities ketimbang asset menjadi daya dukung keunggulan bersaing. Perusahaan 

tidak memaknai aksi tanggung jawab sosialnya secara strategis melalui upaya 

sistematis, bervisi jelas, dan berkelanjutan untuk menopang strategi bersaing 

perusahaan. 

 Namun demikian Collin dan Porras (2001:74) dalam buku Built to Last : 

Tradisi Sukses Perusahaan-perusahaan Visioner mengemukakan bahwa 

”perusahaan yang mampu bertahan puluhan bahkan ratusan tahun, seperti Merck 

dan Ford, menyatakan bahwa masyarakat dan pengembangan kehidupan manusia 

berada diatas laba dalam mengukur keberhasilan perusahaan. Perusahaan-

perusahaan sekelas General Motors dan Hewlett Packard juga dengan jelas 

menyatakan bahwa core ideology perusahaan mereka adalah sebuah tujuan yang 

nilainya melebihi dari sekedar memperoleh uang, yaitu memberikan kehidupan 

yang lebih manusia”. Hal ini menjadi bukti bahwa penentu sustainabiltas sebuah 

perusahaan bukan hanya tergantung kepada shareholder-nya, tapi juga tergantung 

stakeholder-nya. 

 Masih mengutip Collin dan Porras (2001:72), core ideology perusahaan-

perusahaan visioner tersebut memang bisa dikatakan berlawanan dengan doktrin 

sekolah bisnis, yang menganggap bahwa “Memaksimumkan kesejahteraan 

pemegang saham atau memaksimumkan laba sebagai tenaga pendorong dominan 

atau tujuan utama perusahaan-perusahaan visioner sebagaimana terlihat dalam 

sejarahnya. Perusahaan-perusahaan vivioner tersebut cenderung mengejar 

sekelompok tujuan. Dimana laba hanya merupakan salah satu tujuannya. Bukan 

satu-satunya tujuan” 

 Collins dan Porras (2001:59) mengatakan dalam Built To Last : successful 

habits of visionary companies yang diterjemahkan oleh Hifni Alifahmi juga 

mengemukakan sebuah ide menarik yang disebut dengan ‘si Genius DAN’. Dalam 

buku ini dinyatakan bahwa “anggapan perusahaan bahwa mereka mengalami 

sebuah dilemma dalam memilih antara profit atau masyarakat sangatlah tidak 
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masuk akal. Dalam kenyataannya, perusahaan bisa mendapatkan keduanya, profit 

dan masyarakat.” 

 Tanggung jawab sosial perusahaan sendiri masih menjadi bahan 

perdebatan antar kelompok ahli atau pelaku bisnis. Januari 2005, dalam Forum 

Ekonomi Dunia di Davos, melalui Global Governance Initiative, kalangan bisnis 

diajak memikirkan soal kemiskinan melalui praktek CSR. Pada tanggal 8 dan 9 

September 2005 bertempat dijakarta, Indonesia menjadi tuan rumah AFCSR 

(Asian Forum for Corporate Social Responsibility) yang memaparkan bagaimana 

CSR harus dipraktekkan oleh bisnis di Asia. Terakhir, World Business Council 

for Sustainable Development (WBCSD) menyatakan dalam sebuah side-event 

Pertemuan PBB New York (14-16/9), bahwa praktek CSR adalah wujud 

komitmen dunia bisnis untuk membantu PBB merealisasikan target Millenium 

Development Goals (MDGs). 

 Tuntutan publik yang semakin besar terhadap perusahaan untuk 

menyediakan informasi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan 

interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya secara 

terbuka juga menjadi tekanan tersendiri bagi perusahaan untuk tidak mau, selain 

memperhatikan the Bottom line, yaitu laba, tapi juga ikut memperhatikan the two 

other bottom line, yaitu yaitu tanggung jawab lingkungan dan sosial. 

 Tuntutan-tuntutan publik ini terutama diarahkan pada perusahaan-

perusahaan yang aktivitas ekonominya memodifikasi lingkungan, serta memiliki 

consumer visibility yang tinggi, tingkat risiko politik dan tingkat kompetisi yang 

tinggi. Perusahaan-perusahan ini seringkali disebut sebagai perusahaan high 

profile. Industry high profile seperti industri pertambangan dan industri ekstraktif 

lainnya yang memiliki dampak operasi yang khas sehingga tuntutan tanggung 

jawab sosialnya lebih tinggi. 

 Di Amerika, pada tahun 1993, Securities & Exchange Commision (US-

SEC) pernah mengeluarkan Staff Accounting Bulletin 92 (SAB 92) yang isinya 

menuntut pengungkapan kewajiban lingkungan (environment liabilities). SAB ini 

ditekankan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki tanggung jawab 
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lingkungan yang signifikan, yaitu perusahaan-perusahaan yang tergolong sebagai 

high profile company. 

 Dalam Penelitian Sembiring, 2005 yang saya kutip dari website beralamat 

www.dumadia.wordpress.com yang menyatakan bahwa bagi perusahaan high 

profile sendiri, kesadaran untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya 

kepada masyarakat tergolong lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan-

perusahaan yang berkategori Low Profile. Perusahaan Low Profile. 

 Sesungguhnya, pengungkapan kinerja perusahaan baik dari segi sosial 

maupun lingkungan memiliki posisi yang sama dengan pengungkapan kinerja dari 

segi finansial, yaitu sebagai sumber informasi bagi investor untuk melakukan 

keputusan bisnsnya secara rasional. Publik tidak lagi bisa menerima bahwa 

maksimalisasi laba merupakan satu-satunya alasan kenapa sebuah entitas bisnis 

didirikan. Dan bukan tidak mungkin, suatu kelalaian terhadap masalah lingkungan 

ataupun sosial bisa menjadi ancaman bagi keberlangsungan perusahaan itu 

sendiri. 

 Namun akuntansi konvensional masih belum mampu untuk 

mengakomodasi seluruh kegiatan perusahaan kedalam suatu pertanggungjawaban 

komprehensif dikarenakan akuntansi konvensional lebih menitikberatkan pada 

transaksi ekonomi semata. 

 Sedangkan Menurut Rusmanto (2004:20) akuntansi sosial ekonomi adalah  

Ekspresi dari tanggung jawab sosial perusahaan, melalui pengungkapan pelaporan 

aktivitas sosial perusahaan dapat menunjukkan apa yang telah mereka capai dan 

penuhi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial. 

 Seperti halnya Akuntansi konvensional, akuntansi sosial pun pada 

akhirnya akan membentuk suatu mekanisme pelaporan yang merupakan output 

dari penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk pelaporannya dapat 

dilakukan dengan berbagai media pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan didasarkan pada kelaziman. Dan untuk kepentingan tertentu. 
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 Adapun dasar dari pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ini 

adalah Pernyataan Pemerintah dalam Undang-undang no 40 tahun 2007 

pasal 74 yang menyebutkan bahwa : 

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau 
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan. 

2. Tanggung Jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan 
diperhitungkan sebagai Biaya perseroan dan pelaksanaannya 
dilakukan dengan memeperhatikan kepatutan dan kewajaran. 

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 Informasi mengenai tanggung jawab sosial sendiri diperlukan oleh pihak 

investor untuk menentukan risiko dan hasil yang melekat pada investasi yang 

dilakukannya. Salah satu risiko yang melekat adalah risiko mengenai dampak 

sosial dari aktivitas operasi yang dilakukan oleh perusahaan (Wishnugroho, 2002). 

Investor menyadari, bahwa perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab 

sosialnya memiliki potensi menghadapi Class-action dari masyarakat atau bahkan 

sanksi berupa penutupan usaha oleh pemerintah. 

 Kasus ditutupnya PT Inti Indorayon akibat pencemaran lingkungan yang 

dilakukannya menjadi sebuah contoh nyata bahwa sikap lalai perusahaan akan 

tanggung jawab sosialnya akan memebuat kelangsungan perusahaan tersebut 

menjadi terancam. 

 Contoh menarik lainnya, adalah kasus pemboikotan yang dlakukan oleh 

masyarakat Eropa  terhadap produk Nike ketika fakta bahwa perusahaan tersebut 

mempekerjakan anak-anak dibawah umur pada pabriknya di Asia dan Eropa 

terungkap. Bahkan pemboikotan terhadap produk-produk Nike juga dilakukan 

oleh pasar terpenting dan paling menguntungkan perusahaan, yaitu kalangan 

mahasiswa di Amerika Serikat. Pemboikotan ini tentu saja berpengaruh terhadap 

salah satu komponen yang mempengaruhi kesinambungan perusahaan, yaitu 

profit. 
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 Penelitian-penelitian untuk mengetahui hubungan antara laba dengan 

pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan sebelumnya menunjukkan 

hasil yang sangat beragam. Misalnya Freedman dan Jaggi (1988) dalam penelitian 

Sembiring, 2005 yang menemukan bahwa terdapat hubungan negative antara laba 

dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial, yang berarti bahwa semakin 

tinggi laba, tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan 

perusahaan justru semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah laba yang didapat 

perusahaan, maka semakin tinggi tingkat pengungkapan tanggung jawab 

sosialnya. 

 Hal tersebut sesungguhnya sesuai dengan Teori  Legitimasi yang 

diungkapkan oleh Donovan dan Gibson dalam penelitian Sembiring, 2005, yang 

menyatakan hubungan antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan tanggung 

jawab sosial adalah bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, 

perusahaan menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu 

informasi tentang sukses keuangan. Sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas 

rendah, mereka berharap para pengguna laporan akan membaca ‘good news’ 

kinerja perusahaan, misalnya dalam lingkup sosial, dan demikian investor akan 

tetap berinvestasi di perusahaan tersebut. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Bowman dan Haire (1976) dalam 

penelitian Sembiring, 2005 justru menemukan hal yang sebaliknya. Bowman dan 

Haire mengemukakan bahwa semakin tinggi laba perusahaan, maka semakin 

tinggi pula tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukannya. 

Sebaliknya, semakin rendah laba yang didapat perusahaan, semakin rendah pula 

tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukannya. 

 Hasil yang ditemukan oleh Bowman dan Haire sejalan dengan Teori 

Hierarki Kebutuhan Maslow. Ketika mencapai laba yang tinggi, perusahaan yang 

menyerupai individu dalam perkembangannya dianggap sudah mampu untuk 

memenuhi kebutuhan tingkat selanjutnya, yaitu kebutuhan sosial serta kebutuhan 

akan adanya penghargaan. Perwujudan pemenuhan kebutuhan tingkat tinggi ini 

diantaranya direalisasikan melalui pelaporan lebih transparan, sehingga tingkat 
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pengungkapan tanggung sosial yang dilakukan oleh perusahaan pun akan 

cenderung lebih baik. 

 Sebaliknya, perusahaan dengan laba yang rendah akan lebih memfokuskan 

perhatiannya pada usaha pemenuhan kebutuhan pokoknya, yaitu laba. Sehingga 

tingkat pengungkapan tanggung jawab sosialnya pun akan cenderung lebih 

rendah. 

 Penelitian-penelitian lain pun menunjukkan hasil yang beragam, 

diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Freedman dan Ulmann (1986), 

Belkaoui dan Karpik (1989), Hackston dan Milne (1996) menemukan bahwa tidak 

ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Sedangkan Gray et al. (2001) 

menemukan hubungan yang bervariasi setiap tahun untuk kedua variabel tersebut 

(Sembiring, 2005). 

 Sementara sembiring sendiri pada penelitiannya ditahun 2005 menemukan 

bahwa kinerja ekonomi/profitabilitas yang diproksi dengan pendapatan perlembar 

saham, menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial. 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sembiring adalah dalam desain 

penelitiannya. Diantaranya adalah perbedaan dalam pemilihan sampel dan edisi 

laporan tahunan yang digunakan. Dalam penelitian ini lebih mengarahkan 

penelitian pada perilaku perusahaan-perusahaan yang memiliki dampak 

operasi/risiko sosial yang lebih besar, yaitu perusahaan-perusahaan yang 

tergolong high profile. Sedangkan edisi laporan tahunan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah laporan tahunan 2006. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk memilih 

judul: ‘Pengaruh Laba terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility 

Pada Laporan Tahunan Perusahaan High Profile Yang Terdaftar di BEI’. 
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1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat korelasi antara laba dengan pelaksanaan tanggung jawab 

sosial pada perusahaan-perusahaan yang tergolong high profile yang 

terdaftar di BEI 

2. Apakah laba berpengaruh terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial 

pada laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang tergolong high profile 

yang terdaftar di BEI 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

  Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara laba dengan 

pelaksanaan tanggung jawab sosial laporan tahunan perusahaan high 

profile yang terdaftar di BEI. 

2. Untuk mengetahui apakah laba dapat mempengaruhi pelaksanaan 

tanggung jawab sosial laporan tahunan perusahaan high profile yang 

terdaftar di BEI. 

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Bagi Penulis 

Diharapkan melalui penelitian ini, penulis mampu untuk lebih 

memahami mengenai perkembangan akuntansi sosial, pertanggung 

jawaban sosial serta pengungkapannya. Dan sebagai salam satu syarat 

dalam memnempuh ujian sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi 

Universitas Widyatama. 
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2. Bagi Emiten 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan serta saran 

kepada emiten mengenai pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sosial 

perusahaan serta pengungkapannya dalam laporan tahunan perusahaan 

3. Bagi Bapepam/Investor 

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan masukan untuk membuat 

regulasi yang mengikat bagi peusahaan untuk lebih memperhatikan 

dampak sosial yang ditimbulkan dari kegiatan operasinya serta 

mengungkapkannya dengan memadai. 

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi 

peneliti yang lebih lanjut dan mendalam dibidang akuntansi sosial, 

sehingga akuntansi sosial dapat terus berkembang. 

 

1.5 KERANGKA PEMIKIRAN 

Sebagaimana diketahui, bahwa lingkungan ekonomi, lingkungan sosial 

dan lingkungan hidup merupakan hasil kontrak sosial individu dengan 

masyarakat. Ketika perusahaan didirikan, mereka telah mengikat kontrak dengan 

masyarakat. Kepentingan perusahaan tidak terbatas pada kepentingan ekonomi 

semata, tapi juga mencakup faktor sosial dan lingkungan. 

Namun, dalam praktiknya, aktivitas perusahaan dalam usahanya 

menghasilkan laba yang maksimal bagi pemiliknya seringkali membawa 

perusahaan kedalam suatu keegoisan dengan mengabaikan kepentingan para 

stakeholder-nya dan lebih memilih untuk memakmurkan shareholder-nya. 

Dengan semakin  tingginya tuntutan publik akan tanggung jawab 

perusahaan dalam penciptaan dampak negatif dalam kehidupan sosial dan 

lingkungan hidup telah menggeser konsep bisnis yang ada. Perusahaan bukan 

hanya dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban kepada shareholder-nya 

tapi juga kepada stakeholder-nya. 
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Masih terfokusnya akuntabilitas akuntansi pada kepentingan shareholder 

menimbulkan sebuah dilema bagi perusahaan. Terfokusnya akuntabilitas 

akuntansi ada shareholder membuat banyak perusahaan gagal dalam merespon 

tuntutan shareholders yang merupakan critical factor dalam penentuan 

kesuksesan perusahaan. Padahal, kegagalan dalam merespon perhatian 

stakeholders dapan menimbulkan konflik dan isu public yang serius sehingga 

dapat menimbulkan perspektif dan reputasi yang buruk bagi perusahaan, yang 

berarti juga mengancam keberlangsungan perusahaan (Baskoro, 2006;11) 

Berdasarkan penelitian Sembiring pada tahun 2005, profil perusahaan, 

yang merupakan salah satu komponen karakteristik perusahaan, berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Perusahaan dengan tipe high profile memiliki tingkat pengungkapan 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tergolong low profile. 

Tingginya tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan-

perusahaan yang tergolong high profile dapat dipahami karena perusahaan-

perusahaan tersebut cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi dalam masalah 

lingkungan hidup dan sosialnya, terutama bagi masyarakat disekitar lokasi 

usahanya. Hal inipun dengan jelas dipaparkan oleh IAI melalui PSAK no 33 pada 

sub bab 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 ke tingkat tertentu 

yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat 

berfungsi lagi sesuai peruntukannya. 

b. Perusakan lingkungan, yaitu adanya tindakan yang menimbulkan 

perubahan langsung atau tidak langsung terhadap perubahan sifat-sifat 
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dan atau hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu kurang 

berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkesinambungan. 

 Sebagaimana usaha untuk mengurangi dan mengendalikan dampak negatif 

kegiatan usaha penambangan, maka perlu dilakukan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (PLH) yang meliputi upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, 

pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan lingkungan hidup. 

 Untuk itu, agar dapat bertahan serta mendapat perlakuan yang baik dari 

masyarakat, perusahaan harus mampu mempertahankan serta memperbaiki image 

mereka sebagai perusahaan yang ramah lingkungan dan peduli terhadap 

sekitarnya, yaitu melalui penerapan pengungkapan aspek sosial perusahaan yang 

lebih baik dibanding perusahaan lainnya. 

 Hasil penelitian The Millenium Poll on CSR-PwC, Dow Jones, Dow Jones 

Sustainability Group Index (DJSGI) menunjukkan bahwa saat ini, investor 

memsukkan variabel sustainability dalam proses pengambilan keputusannya. 

Mereka cenderung memilih perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap 

masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup dalam menanamkan dananya. 

 Pergeseran prilaku para investor ini pun disadari dan di tanggapi secara 

beragam oleh perusahaan. Sifat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

yang voluntary pun menjadi faktor pendorong beragam dan tidak konsisten 

pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. Perusahaan 

cenderung menjustifikasi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosialnya demi 

kepentingan dan keadaan perusahaannya. 

 Terdapat beberapa pandangan mengenai pengaruh laba terhadap tingkat 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pandangan pertama 

menyebutkan bahwa perusahaan dengan laba yang rendah cenderung melakukan 

tingkat pengungkapan tingkat pengungkapan tanggung jawab perusahaan yang 

lebih tinggi. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan, dalam hal ini manajemen, 

menganggap bahwa kepedulian perusahaan terhadap tanggung jawab sosialnya 

akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan, serta menjadi salah satu faktor 

yang dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Dengan demikian, investor 
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diharapkan tetap tertarik untuk menanamkan dananya walaupun laba perusahaan 

tidak terlalu besar. 

 Sebaliknya, perusahaan dengan laba tinggi cenderung melakukan 

pengungkapan yang lebih rendah. Hal ini dimungkinkan karena manajemen 

menganggap tidak perlu melakukan pengungkapan terdapat hal-hal yang dapat 

merusak kinerja finansialnya, misalnya dampak negative atas lingkungan karena 

aktivitas perusahaan. 

 Pandangan kedua menyebutkan bahwa perusahaan dengan laba yang 

tinggi justru mengungkapkan tanggung jawab sosialnya secara lebih baik 

dibandingkan dengan perusahaan yang labanya lebih rendah. Hal ini 

dimungkinkan karena perusahaan dengan laba yang tinggi sudah mampu 

memenuhi kebutuhan tingkat rendahnya dan berusaha memenuhi kebutuhan 

tingkat selanjutnya yang diwujudkan dalam pengungkapan informasi yang lebih 

transparan, diantaranya dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

 Sedangkan perusahaan dengan laba yang rendah cenderung untuk 

melakukan tingkat pengungkapan yang lebih rendah karena fokus perusahaan 

masih pada usaha pemenuhan kebutuhan utamanya, profit, dan belum akan 

beranjak untuk memenuhi kebutuhan tingkat selanjutnya sebelum kebutuhan 

utamanya itu tercukupi. 

 Idealnya, pengungkapan tanggung jawab yang dilakukan perusahaan harus 

mencukupi dan mampu mengakomodir kebutuhan para pengguna laporan serta 

menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pengungkapan 

tanggung jawab sosial ini juga harus mudah dipahami serta menggambarkan 

keadaan yang sebenarnya. Adapun penelitian sebelumnya dilakukan oleh 

mahasiswa Universitas Padjajaran, Cecep Nandang pada tahun 2006, yang 

berjudul : “Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab 

Sosial Pada Laporan Tahunan Perusahaan yang terdaftar di BEJ”. Penulis 

mencoba menuangkan penelitian sejenis dengan objek berbeda, dalam judul : “ 

Pengaruh Laba terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada 

Laporan Tahunan Perusahaan Pertambangan Dan Industri High Profile Yang 

Terdaftar di BEJ” 
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Tabel 1.1 

Skema Kerangka Pemikiran 

 

PERUSAHAAN

Dampak aktifitas
perusahaan terhadap
lingkungan sekitarnya

Laba / Earning Per
Share

Profile

Laporan Tahunan Laporan Bapepam

Dikuantifikasi

Tingkat Pengungkapan
Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan

Keinginan manajemen untuk
memperlihatkan kinerja yang

baik dan mempengaruhi
investor

Tingkat Pelaksanaan 
Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan.
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1.6 METODE  PENELITIAN 

1. Mendapatkan data yang berkaitan dengan pengukuran laba perusahaan 

pada laporan keuangan emiten edisi 2005, 2006, 2007 yang telah 

diaudit 

2. Mengkuantifikasi pengungkapan pertanggungjawaban sosial 

perusahaan laporan tahunan edisi tahun 2005, 2006, 2007 dengan 

menggunakan metode content analysis. 

3. Menguji hipotesis serta menginterpretasikan dan menganalisa hasil 

pengujian hipotesis 

4. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengujian statistik. 
 

 

1.7 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia untuk memperoleh laporan tahunan 

edisi tahun 2005, 2006, 2007 para emiten. Sedangkan waktu penelitian dimulai 

dari Mei 2009 sampai dengan bulan September 2009  
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