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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam menjaga eksistensinya, perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan 

masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Ada hubungan timbal balik antara 

perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan dan masyarakat adalah pasangan 

hidup yang saling memberi dan membutuhkan. Kontribusi dan harmonisasi 

keduanya akan menentukan keberhasilan pembangunan bangsa. Dua aspek 

penting harus diperhatikan agar tercipta kondisi sinergis antara keduanya sehingga 

keberadaan perusahaan membawa perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan 

taraf hidup masyarakat. Dari aspek ekonomi, perusahaan harus berorientasi 

mendapatkan keuntungan dan dari aspek sosial, perusahaan harus memberikan 

kontribusi secara langsung kepada masyarakat. Perusahaan tidak hanya 

dihadapkan pada tanggung jawab dalam perolehan keuntungan semata, tetapi juga 

harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya (Fahrizqi, 2010). 

Jika masyarakat menganggap perusahaan tidak memperhatikan aspek 

sosial dan lingkungannya serta tidak merasakan kontribusi secara langsung 

bahkan merasakan dampak negatif dari beroperasinya sebuah perusahaan maka 

kondisi itu akan menimbulkan resistensi masyarakat. Komitmen perusahaan untuk 

berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan memperhatikan aspek finansial 

atau ekonomi, sosial, dan lingkungan (triple bottom line) itulah yang menjadi isu 

utama dari konsep Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab 
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sosial perusahaan. CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", 

di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan 

aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor 

keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan 

konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang 

(Wikipedia, 2010). 

Perusahaan yang menjalankan aktivitas CSR akan memperhatikan dampak 

operasional perusahaan terhadap kondisi sosial dan lingkungan dan berupaya agar 

dampaknya positif. Sehingga dengan adanya konsep CSR diharapkan kerusakan 

lingkungan yang terjadi di dunia, mulai dari penggundulan hutan, polusi udara 

dan air, hingga perubahan iklim dapat dikurangi. Berbagai dampak dari 

keberadaan perusahaan ditengah-tengah masyarakat telah menyadarkan 

masyarakat di dunia bahwa sumber daya alam adalah terbatas dan oleh karenanya 

pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan, dengan 

konsekuensi bahwa perusahaan dalam menjalankan usahanya perlu menggunakan 

sumber daya dengan efisien dan memastikan bahwa sumber daya tersebut tidak 

habis, sehingga tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi di masa datang (Fahrizqi, 

2010). Dengan konsep pembangunan berkelanjutan, maka kegiatan CSR menjadi 

lebih terarah, paling tidak perusahaan perlu berupaya melaksanakan konsep 

tersebut. 

Kesadaran stakeholder akan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang 

dilakukan oleh perusahaan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan praktik- 

praktik atau kegiatan CSR yang dilakukan. Owen (2005) dalam Fahrizqi (2010) 
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mengatakan bahwa kasus Enron di Amerika telah menyebabkan perusahaan- 

perusahaan lebih memberikan perhatian yang besar terhadap pelaporan 

keberlanjutan dan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Ini menjelaskan isu-isu 

yang berkaitan dengan reputasi, manajemen risiko dan keunggulan kompetitif 

juga menjadi kekuatan yang mendorong perusahaan untuk melakukan 

pengungkapan CSR.  

Indira dan Dini (2005) dalam Fahrizqi (2010) mengatakan semakin 

kuatnya tekanan stakeholder dalam hal pengungkapan praktik- praktik CSR yang 

dilakukan oleh perusahaan menyebabkan perlunya memasukkan unsur sosial 

dalam pertanggungjawaban perusahaan ke dalam akuntansi. Hal ini mendorong 

lahirnya suatu konsep yang disebut sebagai Social Accounting, Socio Economic 

Accounting ataupun Social Responsibility Accounting. Dengan lahirnya akuntansi 

sosial, produk akuntansi juga dapat digunakan oleh manajemen sebagai sarana 

untuk mempertanggungjawabkan kinerja sosial perusahaan dan memberikan 

informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan bagi stakeholders. 

Dalam lingkup wilayah Indonesia, standar akuntansi keuangan Indonesia 

belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial, akibatnya 

yang terjadi di dalam praktik perusahaan hanya dengan sukarela 

mengungkapkannya. Secara implisit Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (revisi 2009) paragraf 

9 menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah sosial 

sebagai berikut : “Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti 

laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added 
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statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup 

memegang peran penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai 

kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.” 

Lebih jauh lagi, adanya CSR di Indonesia diatur dalam Undang-undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat 1 Undang- 

undang tersebut menyebutkan bahwa ”Perseroan yang menjalankan kegiatan 

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Dalam Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 (b) menyatakan 

bahwa ”setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial 

perusahaan”. 

Hakston dan Milne (1996) dalam Novitasari (2011) mengatakan 

perusahaan umumnya terbagi dalam dua tipe, yakni tipe low profile dan tipe high 

profile. Perusahaan yang memiliki tipe low profile adalah perusahaan yang 

memiliki tingkat resiko kerja yang lebih kecil, tidak memiliki sisa residu (seperti 

limbah) dan biasanya perusahaan dengan tipe low profile ini akan lebih mendapat 

toleransi dari masyarakat saat terjadi kegagalan dalam produksi/aktivitas kerja 

mereka. Tipe yang kedua adalah perusahaan high profile dimana perusahaan tipe 

ini biasanya memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan, tingkat 

risiko politik atau tingkat kompetisi yang ketat. Selain itu perusahaan high profile 

pada umumnya merupakan perusahaan yang memperoleh sorotan dari masyarakat 

karena aktivitas operasinya memiliki potensi untuk bersinggungan dengan 

kepentingan luas. Adapun perusahaan yang tergolong dalam tipe ini adalah yang 

umumnya memiliki sifat/ciri umum sebagai berikut: jumlah tenaga kerja yang 
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besar, dalam proses produksinya mengeluarkan residu seperti limbah cair atau 

polusi, serta sensitifitas masyarakat terhadap perusahaan karena perusahaan tipe 

ini bila mengalami kelalaian perusahaan dalam pengamanan produksi dan hasil 

produksi memabawa akibat fatal bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam 

pengungkapan tanggung jawab sosialnya terdapat hal-hal yang berbeda antara 

perusahaan yang memiliki tipe high profile dan low profile. Terdapat berbagai 

macam faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengatakan bahwa perusahaan yang 

masuk dalam kategori high profile mengungkapkan informasi tanggung jawab 

sosialnya lebih banyak dibandingkan dengan kategori low profile. 

Pentingnya pengungkapan CSR telah membuat banyak peneliti untuk 

melakukan penelitian dan diskusi mengenai praktik dan motivasi perusahaan 

untuk melakukan CSR. Beberapa penelitian yang terkait dengan pengungkapan 

CSR telah banyak dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rosmasita 

(2007) yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan 

CSR. Diantara faktor-faktor yang menjadi variabel dalam penelitian tersebut 

adalah ukuran perusahaan (size), profitabilitas, leverage, kepemilikan manajemen. 

Sulastini (2007) meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan laporan sosial. Variabelnya antara lain ukuran perusahaan (size), 

profitabilitas, ukuran dewan komisaris dan profile perusahaan. Fahrizqi (2010) 

juga melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan CSR. Faktor-faktor yang menjadi variabel dalam penelitian 

tersebut adalah ukuran perusahaan (size), profitabilitas, leverage dan ukuran 

dewan komisaris.  
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Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR menunjukkan hasil yang berbeda- 

beda. Pertentangan hasil penelitian tersebut dapat terjadi karena beberapa alasan 

seperti: perbedaan periode waktu penelitian, interpretasi peneliti terhadap laporan 

keuangan perusahaan atas variabel yang digunakan maupun perbedaan metode 

pengujian yang ditempuh oleh peneliti. Penelitian ini mengacu pada penelitian 

Fahrizqi (2010) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR 

dalam laporan keuangan tahunan. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena 

untuk memverifikasi ulang hasil penelitian terdahulu tentang faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

perusahaan. Penelitian ini akan menguji pengaruh variabel ukuran perusahaan 

(size), profitabilitas, leverage dan ukuran dewan komisaris terhadap 

pengungkapan CSR pada laporan keuangan tahunan perusahaan High Profile di 

Indonesia.  

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengungkapan CSR pada perusahaan high profile yang terdaftar di 

BEI? 

2.  Apakah ukuran perusahaan (size), profitabilitas, leverage dan ukuran dewan 

komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Mendeskripsikan pengungkapan CSR pada perusahaan high profile perusahaan 

high profile yang terdaftar di BEI.  
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2. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan (size), profitabilitas, leverage dan 

ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perkembangan Kajian Akuntansi  

a. Memberikan kontribusi pada pengembangan akuntansi keuangan, terutama 

mengenai bagaimana kinerja keuangan perusahaan dapat mempengaruhi 

pengungkapan CSR  

b. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi manajemen, 

terutama mengenai bagaimana pertanggungjawaban sosial yang dilakukan 

perusahaan yang kemudian diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan.  

c. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pada akuntansi 

keprilakuan, terutama mengenai faktor apa yang mendorong prilaku 

perusahaan untuk mengungkapkan CSR dalam laporan tahunan perusahaan.  

2. Bagi Praktis Bisnis 

Memberikan kontribusi bagi praktisi bisnis terutama sebagai bahan 

pertimbangan dalam pembuatan kebijaksanaan sehubungan dengan penerapan 

CSR dalam operasional perusahaan dan pengungkapannya dalam laporan 

perusahaan. 

 


