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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 

Pada dasarnya tujuan didirikannya perusahaan adalah agar memperoleh laba 

yang maksimal, untuk mencapai tujuannya, perusahaan selalu mencari cara atau 

kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah, agar tujuan perusahaan tercapai. 

Akan tetapi, apabila hal ini tidak dapat dikendalikan, besar kemungkinannya akan 

berdampak negatif yang pada akhirnya dapat merugikan lingkungan dan masyarakat 

setempat. Hal ini bisa saja terjadi, mengingat karena pada umumnya perusahan-

perusahaan masih menggunakan prinsip kapitalis dalam melaksanakan aktivitasnya 

yaitu memperoleh laba yang maksimal dengan mengurangi biaya-biaya.  

Dampak negatif yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat setempat 

yaitu terjadinya banjir, polusi pada air dan juga udara, longsor,  eksploitasi terhadap 

sumberdaya alam, dan lain-lain sebagainya. Besarnya dampak negatif yang 

ditimbulkan sehingga masyarakat dalam hal ini menginginkan agar dampak-dampak 

negatif tersebut dapat diminimalisir atau dapat dikendalikan, sehingga hal tersebut 

tidak dapat terjadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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dalam hal ini merupakan suatu wadah dalam perusahaan sebagai partisipasinya 

dibidang usaha untuk dapat meminimalisir dampak-dampak negatif yang akan 

terjadi, dan merupakan sarana dalam pembangunan yang berkelanjutan, tujuannya 

untuk  meningkatkan program perusahaan tentang kepeduliannya terhadap 

lingkungan dan masyarakat setempat melalui penataan lingkungan, agar tidak 

terjadi pencemaran lingkungan, serta dapat menjaga keseimbangan antara 

mendapatkan keuntungan, dengan tetap menjaga atau melaksanakan tanggung 

jawab sosial serta menjaga lingkungan hidup.  

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Sosial Responsibility 

(CSR) adalah suatu sarana perusahaan terutama bagi perusahaan yang bisnis 

usahanya mengarah kepada sumber daya alam, dengan tanggung jawab sosial yang 

dimiliki, perusahaan dapat menyeimbangkan antara keuntungan memperoleh laba 

dengan kontribusinya terhadap kemakmuran masyarakat agar dapat mewujudkan 

pembangunan secara berkelanjutan. Secara teoritis CSR dapat diartikan sebagai 

suatu tanggung jawab moral perusahaan terhadap para stakeholdernya terutama bagi 

masyarakat yang berada di wilayah kerja perusahaan tersebut. Ukuran suatu 

keberhasilan perusahaan jika dilihat dalam sudut pandang CSR yaitu dengan tetap 

mengedepankan prinsip moralitas. Yakni dengan menggapai hasil terbaik tanpa 

merugikan masyarakat setempat. (Febrina dan Suaryana, 2011). Daniri (2008) 

menyatakan bahwa penggunaan CSR di Indonesia lebih bergantung kepada 
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pimpinan puncak korporasinya. Dalam hal ini, yang berarti bahwa pelaksanaan CSR 

dijamin tidak selalu berkeselarasan dengan visi misi korporasi. Dalam hal ini, jika 

pimpinan puncak korporasi memiliki kesadaran moral yang besar, akan sangat 

memungkinkan korporasi tersebut menerapkan CSR dengan lebih baik.  

Untuk mencapai tujuan bisnis dari perusahaan, penerapan CSR harus berada 

pada koridor strategi perusahaan. CSR dikembangkan melalui tahapan-tahapan yang 

sistematis. Tahap pertama, dengan melihat upaya dan menilai kebutuhan 

masyarakat dengan mengidentifikasi sesuatu/kejadian yang terjadi serta mencari 

solusi yang tepat. Tahap kedua, membuat rencana aksi serta anggaran, 

indikator,evaluasi, dan sumber daya yang diperlukan perusahaan. Tahap ketiga, 

memonitoring kegiatan melalui kunjungan baik secara langsung maupun melalui 

survey.  

Banyaknya masalah yang terjadi tentang tanggung jawab sosial ini salah 

satunya terjadi karena lemahnya penegakkan aturan tentang tanggung jawab sosial. 

Peraturan-peraturan seperti ketenagakerjaan, perimbangan bagi hasil suatu industri 

pada era otonomi daerah dan peraturan tentang pencemaran lingkungan. Dengan 

banyaknya masalah-masalah sosial yang terjadi, sehingga pemerintah sebagai 

regulator dalam hal ini telah mengambil langkah dengan menetapkan peraturan 

tentang tanggung jawab setiap entitas bisnis dalam mengungkapkan tanggung jawab 
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sosial dan lingkungan yang tercantum dalam Undang-Undang RI No 40 tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas (UU PT).     

Dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UU PT) No 40 Tahun 

2007 Bab V Pasal 74 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap perseroan baik perseroan 

yang bergerak dibidang dan yang bergerak atau berkaitan dengan sumber daya alam 

memiliki kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Pelaksanaan dalam tanggung jawab sosial berupa perbaikan terhadap lingkungan 

masyarakat setempat. Pasal 66 Ayat (2) bagian C menyatakan bahwa selain 

menyampaikan laporan keuangan, Perseroan Terbatas diwajibkan untuk 

menyampaikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam ayat 2 

dan 3 menyatakan bahwa setiap tanggung jawab sosial dan lingkungan yang 

dianggarkan dan dapat diperhitungkan sebagai biaya perseroan dapat dilakukan 

dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. Dengan demikian apabila 

perseroan tidak dapat melaksanakan peraturan-peraturan tersebut akan menerima 

sanksi tegas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Selain tentang peraturan pemerintah yang mengatur setiap entitas bisnis 

dalam mengungkapkan tanggung jawab sosialnya yang tertuang dalam Undang-

Undang Perseroan Terbatas, juga terdapat peraturan tanggung jawab sosial 

perusahaan yang tertuang dalam Peryataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

No 1 revisi (2004) paragraph 9, yaitu sebagai berikut : 

 “Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan 

mengenai lingkungan  hidup dan 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”.  
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Berbagai penelitian yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan hasil hasil yang 

beragam. Seperti Kepemilikan Saham Publik yang diindikasikan berpengaruh 

terhadap CSR. Namun demikian hasil penelitian menunjukkan hasil yang beragam. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dalam Eka (2011) menunjukkan 

bahwa Kepemilikan Saham Publik berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal 

ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Bajuri (2007), Eka (2007) serta 

Rivi dan Hasan (2011) menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik tidak 

berpengaruh terhadap CSR.  

Leverage merupakan variabel dengan indikasi yang memiliki pengaruh yang 

cukup kuat terhadap pengungkapan CSR. Variabel ini telah banyak diteliti pada 

penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga hasil yang didapatkan sangat beragam. 

Seperti yang terdapat dalam penelitian Lidya (2011) dan Aulia (2011) tentang 

pengaruh leverage terhadap pengungkapan CSR, yang hasilnya menunjukkan 

bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Kemudian 

terdapat penelitian Fr. Reni (2006) dan Eddy (2005) yang menunjukkan hasil 

berbeda dari penelitian sebelumnya, yang menyatakan bahwa variabel leverage 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.  

Pengungkapan Media adalah variabel yang terindikasi memiliki pengaruh 

terhadap pengungkapan CSR. Akan tetapi, variabel ini masih jarang digunakan 
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dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap pengungkapan CSR. Namun, adanya 

penelitian-penelitian sebelumnya yang menujukkan hasil yang beragam dari 

Pengaruh Pengungkapan media terhadap Pengungkapan CSR. Seperti pada 

penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2011) dan Reverte (2008) yang hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa Pengungkapan media tidak berpengaruh 

terhadap Pengungkapan CSR. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian 

dari Reverte (2008) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pengungkapan 

media berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.   

Dewan komisaris disini adalah perwakilan dari shareholder disetiap 

perusahaan yang memiliki badan hukum perseroan terbatas dan mempunyai fungsi 

sebagai monitoring terhadap kebijakan direksi dalam mengelola perusahaan. Serta 

dapat memberi nasehat kepada manajemen terkait hal-hal dari perseroan. Dengan 

mengemban tugas dan tanggung jawab yang dimilkinya, dewan komisaris dalam hal 

ini mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap manajer atau direksi didalam 

perseroan dengan dapat menekankan manajemen untuk mengungkapkan CSR 

didalam laporan tahunan perusahaan. Jika dilihat dari tugas dan fungsi yang dimilki, 

maka dengan banyaknya dewan komisaris didalam suatu perseroan akan semakin 

besar dalam mengungkapkan pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan 

Sembiring, (2005) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif 

signifikan terhadap pengungkapan CSR. 
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Umur perusahaan diindikasikan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan 

CSR. Hal ini dilihat dari seberapa lama suatu perusahaan berdiri, sehingga 

perusahaan yang berumur lebih tua dari perusahaan yang lain akan memiliki banyak 

pengalaman dalam mempublikasikan laporan keuangannya. Umur perusahaan 

diharapkan menjadi penduga dalam karakteristik perusahaan yang dapat 

mempengaruhi pengungkapan CSR. Adanya penelitian yang menunjukkan adanya 

hubungan yang signifikan antara umur perusahaan dengan pengungkapan CSR 

dilakukan oleh Wahwini (2012), Asrarsani (2013) dan Munawwarah (2013).  

Berbagai penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif, beberapa 

menghasilkan pengaruh positif, hingga hasil yang menyatakan tidak adanya 

hubungan sama sekali. Berdasarkan latar belakang diatas serta pendapat dari 

penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan pengujian kembali 

yang lebih spesifik mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung 

Jawab Sosial (CSR) pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 

pada Periode 2012-2015”. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Nur 

(2012), dengan menambahkan variabel independen yaitu umur perusahaan, dan 

kinerja perusahaan; dengan memperbaharui periode pengamatan yaitu periode 
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2012-2015; serta menggunakan sampel penelitian pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

B. BATASAN MASALAH 

Penelitian ini memiliki batasan masalah dengan tujuan agar penelitian hanya 

befokus pada pembahasan yang dimaksud dan tidak meluas pada luar ruang lingkup 

pembahasan. Yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-

faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) pada 

perusahaan manufaktur, dan yang menjadi variabel dalam penelitian ini yaitu 

leverage, kepemilikan saham publik, pengungkapan media, dewan komisaris, dan 

umur perusahaan. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian 2012-2015.   

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka, yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah leverage  berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR? 

2. Apakah kepemilikan saham publik  berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

CSR? 

3. Apakah pengungkapan media berpengaruh positif terhadap CSR? 

4. Apakah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR? 
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5. Apakah umur perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR? 

D. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui  apakah leverage berpengaruh negatif terhadap CSR. 

2. Untuk mengetahui apakah kepemilikan saham publik berpengaruh positif 

terhadap CSR. 

3. Untuk mengetahui apakah pengungkapan media berpengaruh positif  terhadap 

pengungkapan CSR.         

4. Untuk mengetahui apakah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan CSR.  

5. Untuk mengetahui apakah umur perusahaan berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan CSR 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Manfaat teoritis  

Pembaca dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang 

berhubungan dengan leverage, kepemilikan saham publik, pengungkapan 

media, dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi perusahaan, hasil ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

mengenai manfaat mengungkapkan informasi khususnya laporan tahunan 

didalam perusahaan. 

b. Bagi manajemen, diharapkan mampu membantu manajemen dalam 

melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial khususnya dalam 

meningkatkan ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan. 

c. Bagi peneliti, diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama 

mengikuti proses pembelajaran terutama mengenai pengungkapan tanggung 

jawab sosial. 

d. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu dipergunakan 

sebagai bahan tambahan dalam melanjutkan penelitian terkait pengungkapan 

tanggung jawab sosial.  

 

 


