
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Segala perubahan yang terjadi di dunia usaha dan ekonomi yang semakin 

berkembang dengan sangat pesat, merupakan suatu tanda adanya pembangunan 

dalam berbagai aspek yang telah dimulai sejak periode 1960-an. Periode dimana 

secara global, masyarakat dunia telah pulih dari Perang Dunia II dan merupakan 

awal untuk memulai menapak jalan kesejahteraan. Hal tersebut dapat terlihat 

dengan adanya pengembangan pada konsep-konsep dan teori-teori baru yang 

dapat  memperbaharui dan memperbaiki konsep dan teori yang telah ada guna 

mengatasi masalah-masalah yang timbul, terutama masalah yang terkait dengan 

masalah akuntansi, yaitu masalah pengukuran (problem of measurement) dan 

masalah pelaporan (problem of reporting) yang berkaitan dengan aktivitas bisnis, 

serta meningkatkan performance perusahaan bisnis yang ada dalam dunia bisnis 

pada saat ini. 

Perkembangan dari teori-teori serta konsep-konsep yang ada dilakukan 

guna pengumuman standar yang konsisten yang mendefinisikan sifat, fungsi dan 

lingkup laporan keuangan yang semakin kompleks dan teknik-teknik yang 

menghasilkannya. Hal tersebut akan sangat membantu stockholder dan 

stakeholder untuk mendapat laporan keuangan yang dapat mencakup seluruh 

informasi yang ada dan lebih akurat sesuai prinsip transparency. 

Selama ini akuntansi konvensional hanya menghasilkan output dari 

laporan keuangan yang lebih bersifat komersial, dan perusahaan hanya 

dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom-line, yaitu 

nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya 

saja. Perusahaan memiliki tanggung jawab harus berpijak pada triple bottom-line. 

Disisni bottom lines lainnya, selain finansial adalah sosial dan lingkungan, hal 

tersebut dijelaskan dalam Global Reporting Initiative Guidance  (GRI Guidance 



2002) yang merupakan standar untuk menunjukkan kinerja perusahaan dalam 

mengimplementasikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. 

 Setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan setiap 

kegiatan perusahaan yang meliputi lingkungan sosial disekelilingnya terdapat adanya 

timbal balik antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya yang dapat berimplikasi 

pada timbulnya dampak-dampak sosial atas kegiatan operasi perusahaan pada 

lingkungannya, sepanjang perusahaan menggunakan sumber daya manusia serta 

finansial dan komunitas yang ada, maka perusahaan memiliki tanggung jawab untuk 

menghasilkan profit dan mengembalikan sebagian dari profit pada masyarakat. Untuk 

mengatasi hal itu, akuntansi sosial lahir sebagai sub studi dari ilmu akuntansi. 

Akuntansi sosial berkembang sebagai jawaban atas ketidakmampuan akuntansi 

konvensional dalam mengakomodasi aspek social impact kedalam suatu mekanisme 

pengukuran dan pelaporan (Calafell,2002). 

“…dunia bisnis, selama setengah abad terakhir, telah menjelma menjadi institusi 

paling berkuasa diatas planet ini. Institusi yang paling dominan di masyarakat 

manapun harus mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama….setiap 

keputusan yang dibuat, setiap tindakan yang diambil haruslah dilihat dalam 

kerangka tanggung jawab tersebut….” 

 

Demikian ungkapan Korten (2002). Apa yang ditandaskan korten itu 

melukiskan betapa nyata tindakan yang diambil korporasi membawa dampak 

terhadap kualitas kehidupan manusia, terhadap individu, masyarakat dan seluruh 

kehidupan di bumi ini. Perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban 

ekonomis dan legal, (artinya kepada para pemegang saham atau shareholder ) tapi 

juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan 

(stakeholders) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban diatas. 

Keterkaitan perusahaan dengan daerah lingkungan sosialnya menuntut 

dipenuhinya pertanggungjawaban sosial perusahaan (corporate social responsibility, 

yang untuk selanjutnya disebut CSR). Secara harfiah CSR adalah tangung jawab 

sosial perusahaan. Definisi umum menurut World Business council on sustainable 

development adalah : 



“komitmen dari bisnis/perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi 

terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas 

hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas.” 

 

  

 

 

              

             

 

 

 

 

Gambar 1.1 Bentuk CSR menurut World Business council on sustainable 

development 

Secara umum menurut The World Business council for Sustainable 

Development,CSR adalah : 

“Understood to be the way firms integrate social, environmental and economic 

concern into their values, culture, decision making, strategy and operations in a 

transparent and accountable manner and there by eshtablish better practices 

within the firm, create wealth and improve society.” 

 

Hal tersebut juga diperkuat dengan pasal 110 UU No.22 Tahun 1999 Tentang 

Pemerintah Daerah wilayah desa/kelurahan (disekitar masyarakat) menjadi wilayah 

industri, harus melibatkan masyarakat sekitar, baik melalui kedekatan kelembagaan 

atau kelompok masyarakat maupun individu.” 

Terdapat fenomena besar dalam dunia usaha dimana perusahaan yang dikatakan 

memiliki brand image yang baik, dikenal oleh dunia luas dan memiliki profit yang 

besar, ternyata dalam menerapkan CSR sangatlah buruk, dan bahkan perusahaan-
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perusahaan tersebut pun tidak masuk kedalam jajaran 100 besar perusahaan terbaik 

versi majalah fortune. Perusahaan tersebut merupakan industri sepatu dan pakaian 

(olah raga) yang digeluti Nike, Reebok, Adidas 

(http:www.swa.co.id/swamajalah/sajian/details.php?cid=1&id=3727). 

Baru-baru ini terdapat kasus dimana suatu produk yang dikeluarkan oleh produsen 

minuman ternama yang tidak mencantumkan zat-zat pengawet yang terkandung pada 

lebel kemasan, hal ini tentu saja merugikan konsumen yang merupakan stakeholder 

dari perusahaan tersebut. 

CSR merupakan bagian yang tak terpisahkan dari GCG, dan merupakan bagian yang 

tak bisa dipisahkan bagi penyempurnaan GCG. Salah satu dari empat prinsip GCG 

adalah prinsip responsibility  (pertanggungjawaban). Tiga prinsip lainnya fairness, 

transparency, accountability. Tiga prinsip tersebut lebih menekankan pada 

kepentingan pemegang saham perusahaan (shareholder), Sehingga prinsip tersebut 

lebih mencerminkan Shareholders-driven concept. Contohnya, perlakuan yang adil 

terhadap pemegang saham minoritas (fairness), Penyajian laporan keuangan yang 

akurat dan tepat waktu (transparency, dan fungsi kewenangan RUPS, Komisaris, dan 

direksi (accountability). prinsip responsibility lebih menekankan pada kepentingan 

stakeholders perusahaan dimana perusahaan harus dapat menciptakan suatu nilai 

tambah dari produk dan jasa bagi stakeholders perusahaan, dan mencerminkan 

stakeholders-driven concept. 

CSR diharapkan dapat meningkatkan perhatian perusahaan akan lingkungan, kondisi 

kerja dan standar bagi karyawan, hubungan perusahaan dengan masyarakat, Investasi 

sosial perusahaan. Bagi perusahaan CSR dapat bermanfaat guna meningkatkan citra 

perusahaan menjadi baik dimata publik, khususnya dimata investor, serta 

meningkatkan kinerja keuangan dan akses ke capital, dan membangun hubungan 

yang harmonis dengan masyarakat serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan 

mitra bisnis. 

Corporate Social Responsibility merupakan bentuk keterlibatan dunia usaha dalam 

perwujudan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. 



CSR merupakan nilai dan standar yang dilakukan berkaitan dengan beroperasinya 

korporat. Berdasarkan pada Trinidad and Tobacco Bureu of Standard (TTBS) 

menyatakan bahwa CSR diartikan sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara 

etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan kualitas hidup 

karyawan dan keluarganya, komuniti lokal, dan masyarakat secara lebih luas (Sankat, 

Clement K, 2002). Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering 

disebut juga sebagai social disclosure, corporate social reporting, and social 

accounting (Mathews, 1997) merupakan suatu dampak dari kegiatan ekonomi yang 

dilakukan perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Seperti Akuntansi 

Konvensional, social accounting/sosial akuntansi akan bermuara pada pengungkapan 

suatu pelaporan,. Pelaporan dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pelaporan 

dalam laporan keuangan, melalui format terpisah, atau melalui audit sosial. Hal yang 

mendasari adanya pengungkapan sosial adalah Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No.1 Tahun (Revisi 1998) yang berbunyi : 

“Perusahaan dapat juga menyajikan laporan seperti laporan mengenai lingkungan 

hidup dan laopran nilai tambah (value added statement), khusunya bagi industri 

dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi 

industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok penguna laporan yang 

memegang laporan penting.” 

 

Salah satu informasi yang sering diminta untuk diungkapkan perusahaan saat ini 

adalah informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial 

itu sendiri dapat digambarkan sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-

keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik maupun 

dengan lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat dalam laporan tahunan perusahaan 

atau laporan sosial terpisah (Guthric dan Mathews, 1985). 

Menurut Gray et. al., (1987) tumbuhnya kesadaran publik akan peran perusahaan 

ditengah masyarakat melahirkan kritik karena menciptakan masalah sosial, polusi, 

sumber daya, limbah, mutu produk, tingkat safety produk, serta hak dan status tenaga 

kerja. Tekanan dari berbagai pihak memaksa perusahaan untuk menerima tanggung 

jawab terhadap masyarakat. Perusahaan dihimbau untuk bertanggung jawab terhadap 



pihak yang lebih luas dari pada kelompok pemegang saham dan kreditur saja. 

Freedman (1962) dan Gray et. al., (1995) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial 

perusahaan untuk memaksimalkan laba tidak secara universal lagi diterima. 

Pengungkapan sosial harus bermanfaat bagi laporan keuangan tersebut, bukannya 

bagi shareholders tapi juga bagi stakeholders yang memiliki hubungan baik secara 

langsung maupun tidak langsung bagi perusahaan. 

Menurut Parsa dan Kouhy (2002), perusahaan melakukan pengungkapan sosial 

untuk: 

1.  Educate and inform its relevant public about actual changes investment the 

organizations performance and activity. 

2. Change the perceptions of the relevant public without having to change its 

actual behavior 

3. Manipulate the perception deflecting attention from the issue of concern to 

other related issue through an appeal to emotive symbols, 

Menurut Ullmanns (1985) mengapa perusahaan membuat pengungkapan sosial 

adalah karena adanya tekanan publik yang memotivasi perusahaan untuk membuat 

corporate social responsibility disclosure (CSRD) dalam laporan tahunan 

perusahaan. Dan berdasarkan political economy theory, bahwa ditemukan hubungan 

antara company exposure dengan laporan pengungkapan sosial tahunan, akan tetapi 

hubungan tersebut tidak dapat berlaku pada semua perusahaan. 

Beberapa penelitian telah dilakukan, antara lain oleh sembiring (2003), Hasibuan 

(2001), Henny & Murtant (2001), dan Utomo (2000), dan penelitian-penelitian 

tersebut menghasilkan keanekaragaman hasil dalam pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan yang dipengaruhi banyak faktor. Menurut Sembiring (2005) dalam 

penelitiannya bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan sosial 

perusahaan dalam laporan tahunan adalah karakteristik perusahaan. Karakteristik 

perusahaan yang mempengaruhi tanggung jawab sosial perusahaan adalah ukuran 

perusahaan (Company Size). 

Penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan, telah dilakukan oleh Belkoui & Karpik (1989), Trotman & 



Bradley (1981), dan Patten (1991,1992) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan 

memiliki hubungan dan pengaruh terhadap pengungkapan sosial. 

Faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

adalah Community Development. Secara teori perusahaan yang memiliki Community 

Development akan lebih efisien dan efektif dalam melakukan CSR, maka 

pelaporannya lebih cepat, tanpa perlu melewati banyak layer. Sebaliknya bagi 

perusahaan yang tidak memiliki community development  akan menghasilkan yang 

sebaliknya dilakukan CSR. 

Karakteristik perusahaan lainnya yang mempengaruhi terhadap CSRD adalah 

institutional ownership. Hal tersebut dikemukakan oleh Waddock dan Graves (1994) 

yang menyatakan bahwa antara jumlah saham dan institusi atas suatu perusahaan dan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki hubungan yang positif. 

Dan Hiner (1983) menyatakan : 

“institutional investor are more able than individual investor to assimilate and 

act uponinformation about corporate social and environmental performance”. 

 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Coffey dan Fryxell (1991) menyatakan bahwa 

antara pengungkapan sosial dan institusional ownership tidak ada pengaruh yang 

signifikan. Penelitian lain menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari 

Institutional ownership terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan (Zulkarnain,2006). 

Dierkes (1979), meneliti perusahaan Jerman, hasilnya menunjukkan bahwa praktik 

pengungkapan sosial perusahaan ditentukkan oleh karakteristik perusahaan. 

Setelah mempertimbangkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis bermaksud 

untuk melakukan penelitian berjudul : 

“Pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap 

tingkat pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan”. 

 

 

 



1.2 Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis 

mengidentifikasikan masalah yang akan menjadi pokok pemikiran dan pembahasan 

sebagai berikut, 

1.  Apakah terdapat pengaruh positif yang signifikan antara ukuran perusahaan 

terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan? 

2.  Apakah terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kepemilikan institusional 

terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan? 

 

1.3 Batasan Penelitian  

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari arah tujuan serta dapat diketahui 

sejauh mana hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan, maka penulis bermaksud 

membatasi penelitian ini pada : 

1.  Subjek penelitian adalah laporan tahunan perusahaan manufaktur pada Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Penelitian terhadap karakteristik perusahaan dengan berdasarkan ukuran 

perusahaan dan kepemilikan institusional. 

3. Pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan 

tahunan perusahaan manufaktur pada perusahaan Bursa Efek Indonesia.  

 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Masksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan gambaran 

mengenai hubungan kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap 

pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap tingkat 

pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan 

pertanggungjawaban sosial perusahaan. 



1.5 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah dengan tujuan agar penelitian 

dapat dilakukan lebih terarah dan memperoleh hasil yang lebih kompleks. 

pembatasan masalah yang ditetapkan adalah seputar ruang lingkup penerapan 

formulasi straregis yang dilaksanakan didalam perusahaan tersebut, serta kaitan 

penerapannya dengan keefektifitasan sistem pengendalian manajemen perusahaan 

selama ini. 

 

1.6 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diaharapakan dapat: 

1. Bagi Penulis : Penelitian ini berguna untuk memperluas pengetahuan serta 

mengetahui pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan secara 

parsial terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan : Penelitian ini diaharapakan dapat memberikan gambaran 

mengenai manfaat dari tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan  

(corporate sosial responsibility disclosure) dalam laporan keuangan tahunannya. 

3. Bagi peneliti lain :  Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain untuk 

menyetujui atau membantah hasil dari penelitian penulis serta sebagai bahan 

untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan data yang lebih handal dan 

akurat. 

 

1.7 Kerangka Pemikiran 

Laporan keuangan merupakan informasi yang menyajikan mengenai kinerja 

laporan keuangan perusahaan selama periode akuntansi, dan menggambarkan 

bagaimana perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan 

mempertanggungjawabkannya kepada pihak yang berkepentingan. Pelaporan 

keuangan tersebut dicantumkan dalam laporan keuangan yang mengidentifikasi, 

mengukur, dan melaporkan seluruh kegiatan operasional perusahaan dan transaksi-

transaski ekonomi yang dilakukannya. 



Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara 

berkelanjutan. Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan 

memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup (Rita Supomi,2004). Banyak 

yang dapat kita lihat kasus yang terjadi akibat perusahaan mengabaikan lingkungan 

sosial sekitarnya yang mengakibatkan dampak sosial maupun lingkungan hidup, 

seperti kasus Indorayon di Sumatera Utara dan “NIKE” yang dikabarkan memakai 

jasa anak-anak dibawah umur untuk produksi sepatunya, yang melanggar peraturan 

ILO dan WHO. 

Dampak-dampak sosial yang bermunculan tersebut dianggap perlunya suatu 

ilmu yang dapat mengantisispasi permasalahan tersebut, lalu munculah sub ilmu baru 

dari ilmu akuntansi yaitu ilmu akuntansi sosial, yang dapat menginternalisasi dampak 

sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Internalisasi memiliki 

arti memasukkan dampak sosial ke dalam struktur biaya dan reward perusahaan 

(wishugroho,2002). 

Menurut Matsushita (1999) menyatakan tujuan perusahaan bukan hanya 

mengejar akumulasi profit tetapi melampaui hal itu. Sepanjang perusahaan itu 

menggunakan segala sumber daya, baik manusia maupun fiansial dari komunitas 

yang ada, maka perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan profit dan 

mengembalikan sebagian profit bagi masyarakat. Pertanggungjawaban ini kemudian 

kita kenal sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social 

Responsibility (CSR). corporate social responsibility dapat diartikan sebagai berikut : 

“An expression used to describe what some see as a company’s obligation to be 

sensitive to the needs of all the stakeholders in ts business operations.” 

(source : ACCAmalaysia awards for environmental and social reporting criteria) 

Mengungkapkan akibat-akibat sosial dan lingkungan dari aktivitas 

operasional perusahaan maupun kepada masyarakat luas dibutuhkan Corporate 

Social Responsibility Disclosure (CSRD). 

1.7.1. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor penting dari karakteristik 

perusahaan yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 



dalam laporan tahunan perusahaan. Menurut sembiring (2003), bahwa jika hal ini 

dikaitkan dengan teori agensi, dimana perusahaan besar yang memiliki biaya 

keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas dan 

perusahaan besar merupaka emiten yang banyak disorot maka pengungkapan 

penelitian yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan dengan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Belkoui & Karpik (1989), Adam 

et. al. (1995,1998), Hakston & Milne (1996), Kokubu et, al (2001) juga menyatakan 

hal yang sama. 

 

1.7.2 Kepemilikan Institusional 

Instiutional Ownership (kepemilikan Institusional) adalah kepemilikan saham 

perusahaan oleh institusi seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan 

investment banking. Maka dalam hal ini institutional ownership dapat memaksa 

menyusun suatu laporan tahunan yang mengandung pengungkapan tangung jawab 

sosial perusahaan. Epstein dan Freedman (1994) menyatakan : 

“the problem with the political eonomy approach is that it does not explain why a 

company. For example, may make disclosure about pollution and not about 

worker safety. One would expect that there would be an overall disclosure policy 

if user utility or interest group pressure were not a factor.”  

 

Berdasarkan pernyatan dan pendapat diatas, penulis merumuskan hipotesa 

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. 

 

1.7.3. Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan 

Secara riil,pengukuran akuntansi sosial yang bersifat monetari unit dapat 

menjadi bagian dari proses pelaporan. Pelaporan akuntansi sosial dapat menjadi 

bagian dari laporan tahunan aktivitas ekonomis perusahaan secara umum. Hal 

tersebut pun dinyatakan oleh Christina (2001), yakni : 

“Pelaporan akuntansi sosial dapat dilakukan dengan melakukan pengunkapan 

dalam laporan keuangan, melalui format laporan terpisah atau audit sosial proses 



pertanggungjawaban yang paling umum dilakukan perusahaan public di Indonesia 

adalah melalui pengungkapan sosial (social Disclosure).” 

 

Beradsarkan uraian diatas, maka penulis membuat hipotesa bahwa 

Institutional Ownership yang merupakan karakteristik perusahaan memiliki pengaruh 

terhadap tingkat Corporate Social Responsibility Disclosure. 

 

 

  

                          

 

 

 

 

1.8  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan survei. Metode dskriptif adalah suatu metode dalam meneliti 

status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini 

adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan mengenai antar fenomena yang 

diselidiki. Metode deskriptis analitis adalah suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun 

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang Nazir (1998) 

Suvei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari 

gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik 

tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu 

daerah (Nazir,1988). Metode survei membedah serta menggeluti mengenal masalah-

masalah serta mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan praktik-praktik yang 

sedang berlangsung. 

Kepemilikan 

Institusional 

Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan 
Ukuran 

Perusahaan 



Penulis secara seksama mengamati tentang faktor-faktor tertentu yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data-data yang 

menunjang penyusunan laporan penelitian, baik data-data primer maupun data 

sekunder. Data-data yang diperoleh tersebut diproses, dianalisis, lebih lanjut dengan 

dasar-dasar teori yang telah dipelajari sehingga memperoleh gambaran objek tersebut 

dan dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. 

Pengumpulan data dilakukan secara  

1. Penelitian lapangan (field Research) 

     Penulis meninjau secara langsung objek penelitian dengan maksud untuk 

memperoleh data primer. Tujuan dari penelitian lapangan ini adalah memperoleh 

data-data yang akurat dan objektif. 

2.  Penelitian Kepustakaan 

     Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori yang    mendukung 

data primer yang diperoleh selama penelitian. 

 

1.9 Operasional Variabel 

Sesuai dengan judul yang diungkapkan, maka tedapat tiga variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini, variabel tersebut adalah: 

1.  Variabel Independen (X) 

Variabel independen yaitu suatu variabel bebas yang mempengaruhi variabel 

dependen atau variabel yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada variabel 

lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah karakteristik perusahaan 

yang terdiri dari: 

a.  Kepemilikan Institusional (X1) 

     Merupakan persentase saham yang dimiliki suatu institusi atas perusahaan yang 

diteliti. 

b.  Ukuran Perusahaan (X2) 



Total pemjualan adalah kriteria ukuran organisasi yang paling umum digunakan 

oleh peneliti (DeLone, 1988), dalam penelitian ini, ukuran organisasi diukur 

dengan total penjualan (Soegiharto,2001) 

2.  Variabel Dependen (Y) 

     Variabel dependen yaitu suatu variabel terikat atau tidak bebas atau dengan kata 

lain merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel 

lainnya, yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 

 

1.10     Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia, pada perusahaan-

perusahaan manufaktur karena telah mengungkapkan laporan tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


