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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan dan laporan tahunan merupakan salah satu 

informasi perusahaan yang wajib dipublikasikan. Informasi yang wajib 

dipublikasikan tersebut harus menunjukkan kondisi keuangan yang 

sebenarnya sehingga dapat bermanfaat bagi para stakeholder. Salah satu 

unsur dalam laporan keuangan yang paling banyak diperhatikan dan 

dinantikan informasinya adalah laporan laba rugi, suatu laporan yang 

memberikan informasi keuangan perusahaan mengenai laba (earnings) yang 

dicapai oleh perusahaan dalam satu periode (Indra, et al, 2011).  

Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 01 

menyatakan laba memiliki manfaat untuk menilai kinerja manajemen, 

membantu mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka 

panjang, memprediksi laba dan menaksir resiko dalam investasi atau kredit. 

Laba akuntansi adalah salah satu informasi dari banyak informasi yang sering 

digunakan oleh para investor maupun kreditor untuk menilai prospek 

perusahaan di masa depan dan memperkirakan nilai suatu saham. Salah satu 

pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur reaksi investor terhadap 

informasi laba akuntansi adalah koefisien respon laba atau earning response 

coefficient (Daud dkk, 2008). 
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Penilaian terhadap suatu perusahaan sekarang ini tidak hanya dilihat 

dari performa keuangannya saja, informasi lain yang terdapat dalam laporan 

tahunan perusahaan adalah laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan, 

dimana setiap perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan dari penyisihan laba setelah pajak sebesar 1 

sampai dengan 3%. Kewajiban tersebut tertera dalam UU RI No. 40 tahun 

2007 mengenai Perseroan terbatas pasal 74 yang diperjelas dengan 

ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2012 tentang tanggung 

jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas, terutama untuk perusahaan 

pertambangan yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan sekitar 

lokasi penambangan. 

Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan diprediksi dapat 

meningkatkan relevansi nilai informasi akuntansi karena dapat menambah 

informasi yang diperlukan investor dalam menilai perusahaan (Agusti, 2011). 

Global Reporting Initiative (GRI) mengelompokkan pengungkapan CSR 

menjadi 3 dimensi berkaitan dengan dampak dari aktivitas perusahaan yaitu 

dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial. Dengan demikian, perusahaan harus 

memiliki responsibility terhadap ketiga dampak tersebut (Falichin, 2011).  

Melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan 

menumbuhkan rasa keberterimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan 

tersebut (Wicaksono, 2012). Kondisi seperti ini justru akan menjadi profit 

bagi perusahaan yang bersangkutan. Sehingga semakin besar investasi 

perusahaan dalam CSR, semakin besar pula manfaat yang diperoleh 
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perusahaan, walaupun manfaat yang diperoleh adalah manfaat dalam jangka 

panjang 

Profitabilitas perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba 

dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba. Profitabilitas 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, 

baik dihubungkan dengan modal sendiri maupun modal bersama (Riyanto, 

1995:35 dalam Arfan, 2008). Profitabilitas dapat menjelaskan bahwa 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan adalah tergantung 

kepada besarnya penjualan, penanaman aktiva (investasi) dan penyerapan 

modal sendiri (Anaroraga dan Widianti, 1997:300 dalam Arfan, 2008). 

Koefisien respon laba pada perusahaan yang memiliki profitabilitas 

tinggi ditemukan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan 

profitabilitas rendah (Arfan, 2008). Perusahaan yang memiliki kesempatan 

bertumbuh yang lebih besar akan memiliki earning response coefficient 

tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin besar kesempatan 

bertumbuh perusahaan maka semakin tinggi kesempatan perusahaan 

mendapatkan atau memperoleh laba yang diperoleh perusahaan pada masa 

mendatang. 

Semakin permanen perubahan laba dari waktu ke waktu maka 

semakin tinggi koefisien laba karena kondisi ini menunjukkan bahwa laba 

yang diperoleh perusahaan meningkat terus menerus. Kaitannya dengan 

struktur modal, perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi berarti 

memiliki utang yang lebih besar dibandingkan modal. Suatu perusahaan yang 
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memiliki leverage keuangan yang tinggi berarti memiliki banyak hutang pada 

pihak luar. Ini berarti perusahaan tersebut memiliki risiko keuangan yang 

tinggi karena mengalami kesulitan keuangan (financial distress) akibat 

hutang yang tinggi. Dengan demikian apabila terjadi peningkatan laba maka 

yang diuntungkan adalah debtholders (Naimah, 2006). 

Pentingnya informasi – informasi yang terdapat dalam laporan 

keuangan baik informasi finansial maupun non finansial sebagai bahan 

pertimbangan para stakeholder dalam pengambilan keputusan menjadi alasan 

peneliti melakukan penelitian ini. Sehingga peneliti menetapkan judul 

“Pengaruh CSR Disclosure, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap 

Earning Response Coefficient (Studi Empiris pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2012)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah utama yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Pengungkapan CSR (CSR Disclosure) berpengaruh terhadap 

Earning Response Coefficient? 

2. Apakah  Leverage berpengaruh terhadap Earning Response Coefficient? 

3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Earning Response 

Coefficient? 

4. Apakah Pengungkapan CSR (CSR Disclosure), Leverage dan 

Profitabilitas berpengaruh terhadap Earning Response Coefficient? 
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C. Pembatasan Masalah 

Rasio yang digunakan untuk mengukur leverage perusahaan 

pertambangan tahun 2011 - 2012 dalam penelitian ini adalah Debt to Equity 

Ratio, sedangkan rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas 

perusahaan adalah Return on Equity Ratio. 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk : 

1. Menguji pengaruh pengungkapan CSR Disclosure terhadap Earning 

Response Coefficient. 

2. Menguji pengaruh pengungkapan Leverage terhadap Earning Response 

Coefficient. 

3. Menguji pengaruh pengungkapan Profitabilitas terhadap Earning 

Response Coefficient. 

4. Menguji pengaruh pengungkapan CSR, Leverage dan Profitabilitas 

terhadap Earning Response Coefficient secara bersama- sama. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Bagi Perusahaan, sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan 

perusahaan untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan dan 

memberikan kontribusi mengenai pentingnya pertanggungjawaban sosial 

perusahaan yang diungkapkan dalam laporan tahunan (annual report). 
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2. Bagi investor, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi agar tidak terpaku pada ukuran moneter saja. 

3. Bagi Masyarakat, sebagai pengontrol perilaku dan aktivitas perusahaan 

berkaitan dengan kepeduliannya terhadap sosial dan lingkungan. 

 


