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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan 

akhir-akhir ini semakin marak dibahas di dunia baik di media cetak, elektronik 

maupun dalam seminar-seminar atau konferensi. CSR mengungkapkan sebuah 

gagasan bahwa perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang 

berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang 

direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja. Tanggung jawab 

perusahaan juga harus berpijak pada triple bottom lines, yang terdiri dari financial, 

sosial dan lingkungan. Hal ini harus diperhatikan karena kondisi keuangan saja 

tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan 

(sustainable). Keberlanjutan perusahaan akan semakin terjamin apabila 

perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi 

fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar di berbagai tempat dan waktu 

muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan 

aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya (Nurlela dan Islahuddin, 

2008). 

Tuntutan sosial pada perusahaan muncul sebagai refleksi 

pertanggungjawaban perusahaan (social responsibility) pada seluruh stakeholder 

utamanya. Mereka terdiri dari karyawan, pembeli, investor/nasabah, pemerintah, 

masyarakat dan kelangsungan hidup bagi generasi penerus. Seiring dengan 

berkembangnya teknologi informasi berkembang pula perusahaan-perusahaan. 
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Namun meski bermanfaat untuk kesejahteraan dan pembangunan, perkembangan 

dan keberadaan perusahaan itu tak jarang membawa dampak negative. Beberapa 

kasus berskala nasional dan internasional seperti global warming, pencemaran, 

radiasi serta munculnya berbagai penyakit mematikan akibat infeksi bahan kimia 

dari industrialisasi adalah sederetan excess negative industrialisasi (Hadi, 2011).  

Perusahaan manufaktur memiliki kontribusi yang cukup besar dalam 

masalah-masalah polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Hal ini 

disebabkan karena perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang paling banyak 

berinteraksi dengan masyarakat. Dalam proses produksinya perusahaan 

manufaktur mau tidak mau akan menghasilkan limbah produksi dan hal ini 

berhubungan erat dengan masalah pencemaran lingkungan. Proses produksi yang 

dilakukan perusahaan manufaktur juga mengharuskan mereka untuk memiliki 

tenaga kerja bagian produksi dan ini erat kaitannya dengan masalah keselamatan 

kerja. Selain itu perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang menjual produk 

kepada konsumen sehingga isu keselamatan dan keamanan produk menjadi 

penting untuk diungkapkan kepada masyarakat (Sulastini, 2007). 

Aksi protes yang dilakukan oleh para karyawan dan buruh, misalnya 

menuntut perusahaan untuk memperbaiki kebijakan upah dan pemberian fasilitas 

kesejahteraan lain yang dirasakan kurang mencerminkan nilai keadilan. Selain itu 

aksi protes serupa juga tidak jarang dilakukan oleh pihak masyarakat, baik 

masyarakat sebagai konsumen maupun masyarakat yang berada dilingkungan 

sekitar pabrik. Masyarakat sebagai konsumen seringkali melakukan protes 

terhadap hal-hal yang berkaitan dengan mutu produk sehubungan dengan 
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kesehatan, keselamatan, dan kehalalan suatu produk bagi konsumennya. 

Sedangkan protes yang dilakukan oleh masyarakat disekitar pabrik biasanya 

berkaitan dengan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah yang 

dihasilkan pabrik. 

Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang 

transparan dan akuntabel, serta tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate 

Governance) semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi 

mengenai aktivitas sosialnya (Anggraini, 2006). Standar akuntansi keuangan di 

Indonesia belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial 

terutama informasi mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, 

akibatnya yang terjadi di dalam praktik perusahaan hanya dengan sukarela 

mengungkapkannya. Perusahaan akan mempertimbangkan biaya dan manfaat 

yang akan diperoleh ketika mereka memutuskan untuk mengungkapkan informasi 

sosial. Bila manfaat yang akan diperoleh dengan pengungkapan informasi tersebut 

lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk mengungkapkannya maka 

perusahaan akan dengan sukarela mengungkapkan informasi tersebut (Anggraini, 

2006).  

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1 (Revisi 2007) 

paragraph kesembilan, yaitu : 

“ Perusahaan dapat juga menyajikan laporan tambahan seperti laporan 
mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added 
statement) khususnya mengenai industry dimana faktor-faktor lingkungan 
hidup memegang peranan penting dan bagi industry yang menganggap 
pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan 
penting.”  
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Pengungkapan informasi mengenai tanggung jawab social di Indonesia 

masih bersifat sukarela ( voluntary disclosure) namun menurut Undang-undang 

Perseroan Terbatas (UU PT) Nomor 40 tahun 2007 Bab V pasal 74 

Menyebutkan antara lain : 

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang 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 yang pelaksanaanya dilakukan 

dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. 

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab social dan 

lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. 

Ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kewajiban perusahaan 

untuk melakukan tanggung jawab sosial yang di buktikan dalam bentuk regulasi 

bagi perusahaan untuk menyampaikan laporan tahunan perusahaan tentang 

pelaksanaan tanggung jawab sosial. Geliat untuk selalu mengungkapkan tanggung 

jawab sosial dalam bentuk CSR reporting sudah nampak dan perusahaan mulai 

tidak ragu lagi. Bagi perusahaan dengan menjalankan praktik akuntansi dan 
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pelaporan atas aktivitas sosialnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah 

yang diperoleh dari para stakeholdernya. 

 Banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam pengungkapan 

tanggung jawab sosialnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005) 

ada lima faktor yang diindikasikan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab 

social perusahaan antara lain size perusahaan, profitabilitas, profile perusahaan, 

ukuran dewan komisaris dan leverage. Hasilnya size perusahaan, profile 

perusahaan dan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

tanggung jawab social perusahaan. Sedangkan profitabilitas dan leverage tidak. 

Sulastini (2007) meneliti tentang pengaruh size perusahaan, profitabilitas, 

ukuran dewan komisaris, dan profile. Hasilnya size perusahaan, Industry profile 

dan ukuran dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility, sedangkan profitabilitas tidak 

berpengaruh secara signifikan. 

Sementara itu Hasyir (2009) yang meneliti tentang aktivitas pengungkapan 

sosial pada laporan tahunan perusahaan-perusahaan public di Bursa Efek Jakarta 

serta tingkat pengungkapan social pada industri high profile dan low profile. 

Hasilnya terungkap bahwa focus pengungkapan social pada laporan tahunan 

perusahaan-perusahaan yang sampel terpilih yang terdaftar di BEJ terletak pada 

tema hubungan dengan pemegang saham, yaitu sebesar 35,2% dari total 

pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan sampel dan juga terungkap 

bahwa dapat disimpulkan bahwa tingkat pengungkapan sosial pada industri high 
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profile secara signifikan lebih tinggi daripada tingkat pengungkapan sosial pada 

industry low profile. 

Dari beberapa hasil penelitian diatas dan keanekaragaman hasil penelitian 

sebelumnya penulis memfokuskan penelitian menjadi empat karakteristik yang 

akan dipakai diantaranya ukuran perusahaan,ukuran dewan komisaris, profile 

perusahaan, dan leverage. Unit analisis yang dipakai adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :  

 “Pengaruh Karekteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility Pada Laporan Tahunan Perusahaan” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah 

pada penelitian ini adalah :  

1. Apakah karakteristik perusahaan (size perusahaan, ukuran dewan 

komisaris, profile perusahaan, dan leverage) secara simultan 

berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility. 

2. Apakah karakteristik perusahaan (size perusahaan, ukuran dewan 

komisaris, profile perusahaan dan leverage) secara parsial berpengaruh 

terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah : 
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1. Menguji karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan, ukuran dewan 

komisaris, profile perusahaan, dan leverage)  berpengaruh secara 

simultan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

2. Menguji seberapa besar karekteristik perusahaan (ukuran perusahaan, 

ukuran dewan komisaris, profile perusahaan, dan rasio leverage) 

berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial. 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat 

memberikan kegunaan antara lain : 

1. Bagi perusahaan  

Sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan tentang kepedulian 

perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sosialnya dan 

diharapkan memberikan masukan dalam meningkatkan kualitas 

standar dan peraturan yang sudah ada bagi pembuat standar 

(BAPEPAM, IAPI dan sebagainya). 

2. Bagi investor 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang aspek-

aspek lain yang dapat dipertimbangkan dalam membuat keputusan 

investasinya sehingga tidak hanya mempertimbangkan aspek 

keuangannya saja. 

3. Bagi penulis 
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Dengan melakukan penelitian ini maka penulis akan mendapatkan 

pengetahuan yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai 

akuntansi sosial pada umumnya dan pelaporan sukarela yang 

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik pada khususnya.  

4. Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan pemahaman 

mengenai pengungkapan tanggung jawab social perusahaan pada 

laporan tahunan perusahaan dan memberikan beberapa kontribusi pada 

pengembangan teori akuntansi keuangan, khususnya mengenai 

pengungkapan tanggung jawab social. 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Pada beberapa tahun belakangan ini berkembang pesat suatu konsep dalam 

aktivitas perusahaan. Konsep tersebut merupakan suatu tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap lingkungan sosial yang sering disebut dengan CSR.  

World Council for Sustainable Development menyebutkan CSR sebagai : 

“ Continuing commitmentby business to behave ethically and contribute to 
economics development while improving the quality of life of the workface 
and their families as well of the local community and society at large.” 

  
Versi Bank Dunia : 

“CSR is the commitment of business to contribute to sustainable economic 
development working with employees and their representative, the local 
community and society at large to improve quality of life, in ways that are 
both good for business and good for development.” 

 
Munculnya konsep tersebut didorong adanya tuntutan dari stakeholder 

untuk meningkatkan kesadaran perusahaan agar lebih memperhatikan kelestarian 

lingkungan sosial melihat semakin parahnya kondisi bumi akibat pemanasan 
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global. Hal itu menyebabkan semakin banyak perusahaan yang melakukan 

kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan sebagai wujud kepedulian perusahaan 

terhadap keseimbangan alam. 

Bisnis akan menerima tanggung jawab atas dampak kegiatan mereka 

terhadap lingkungan, konsumen, masyarakat, stakeholder dan semua anggota 

lingkup publik. Setelah reformasi banyak peristiwa negatife yang menimpa 

sejumlah perusahaan. Di demo, dihujat bahkan dirusak oleh masyarakat sekitar 

pabrik. Peristiwa itu seharusnya menjadi pelajaran yang berharga bagi para 

pemilik dan manajemen perusahaan untuk memberikan perhatian dan tanggung 

jawab yang lebih baik kepada masyarakat khususnya di sekitar lokasi perusahaan. 

Karena bisa saja penyebabnya adalah sedikit keuntungan perusahaan yang 

dikembalikan kepada masyarakat sekitar dan mereka malah terpinggirkan. 

Akuntansi sosial yang merupakan bagian dari CSR, mengidentifikasikan 

dan mengukur dampak dari hubungan tersebut dan mengungkapkan aktivitas CSR 

yang telah dilaksanakan dalam annual report yang kemudian dapat digunakan lagi 

oleh stakeholder dalam menilai kebelangsungan perusahaan sebagai dasar 

berinvestasi, mempengaruhi keputusan konsumen, sebagai alat komunikasi 

pertanggungjawaban kepada komunitas sekitar, mendapatkan sumber daya 

manusia yang baik dan masih banyak lagi. 

Lang dan Lundholm (1993) dalam Rosmasita (2007) menyebutkan bahwa 

karakteristik perusahaan dapat menjelaskan variasi luas pengungkapan sukarela 

dalam laporan tahunan, karakteristik perusahaan merupakan prediktor kualitas 
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pengungkapan. Setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda satu entitas 

dengan entitas lainnya.  

Size perusahaan merupakan variable penduga yang banyak digunakan 

untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. 

Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak dari 

perusahaan kecil. Menurut Sembiring (2005) hal ini dikaitkan dengan teori agensi, 

dimana perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan 

mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan 

tersebut. Di samping itu perusahaan besar merupakan emiten yang banyak 

disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis 

sebagai wujud tanggung jawab social perusahaan. 

Dewan komisari merupakan meknisme pengendalian internal tertinggi 

yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Menurut 

Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2005) semakin besar jumlah 

anggota dewan komisaris maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO 

dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan 

pengungkapan tanggung jawab social maka tekanan terhadap manajemen juga 

akan semakin besar untuk mengungkapkannya. 

Dieckers dan Preston (1977) dalam Hasyir (2009) menggambarkan 

industri high profile sebagai perusahaan-perusahaan yang aktivitas ekonominya 

memodifikasi lingkungan, misalnya industri ekstraktif. Sedangkan Heeding 

Roberts (1992) dalam Hasyir (2009) menjelaskan bahwa industri high profile 

adalah industri yang memiliki consumer visibility, tingkat resiko politik, dan 
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tingkat kompetisi yang tinggi. Untuk itulah industry high profile harus lebih 

banyak mengungkapkan informasi tentang tanggung jawab sosialnya dari industry 

low profile. 

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan 

tergantung pada kreditur dalam membiayai asset perusahaan. Perusahaan yang 

mempunyai tingkat leverage tinggi artinya perusahaan tersebut sangat tergantung 

pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang 

mempunyai tingkat leverage rendah artinya perusahaan tersebut dapat membiayai 

asetnya dengan modal sendiri. Oleh karena itu, tingkat leverage perusahaan dapat 

menggambarka resiko keuangan perusahaan. Menurut Belkaoui dan Karpik 

(1989) dalam Sembiring (2005) keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial 

akan mengikuti suatu pengeluaran untuk pengungkapan yang menurunkan 

pendapatan. 

Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba membuat hipotesis bahwa 

terdapat pengaruh karakteristik perusahaan yang diukur dengan size perusahaan, 

ukuran dewan komisaris, profile perusahaan, dan leverage terhadap tingkat 

pengungkapan Corporate Social Responsibility. Lebih jelasnya terdapat dalam 

bagan kerangka pemikiran berikut. 

Gambar 1.1 
 

Bagan Kerangka Pemikiran 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian asosiatif 

dengan pendekatan studi survey dengan menggunakan data sekunder berupa 

laporan tahunan perusahaan  yang go public  di Bursa Efek Indonesia sedangkan 

metode penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif. Untuk pengumpulan 

data melalui dua sumber, yaitu : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dari perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek untuk diteliti kemudian 

dipelajari dan dianalisis. 

2. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari 

literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti. 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang diteliti, penulis 

mengadakan penelitian di Pojok Bursa Universitas Widyatama dan 

www.idx.co.id. Adapun waktu penelitian dari bulan November sampai bulan 

Desember 2011. 

 

 

 

 

 


