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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan bisnis di era globalisasi mengalami kemajuan yang pesat dan 

dinamis seiring dengan berkembangnya konsep tanggung jawab sosial perusahaan. 

Perkembangan bisnis yang dilangsungkan secara terus menerus menyebabkan 

perusahaan giat meningkatkan keunggulan dan citranya untuk menguasai pangsa 

pasar. Aktivitas bisnis yang memanfaatkan sumber daya alam baik secara langsung 

maupun tidak langsung akan memberikan dampak bagi lingkungan sekitar, seperti 

limbah, polusi dan keamanan produk. Adanya dampak negatif dari aktivitas 

tersebut mempengaruhi kesadaran perusahaan dalam melaksanakan pentingnya 

tanggung jawab sosial atau dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility 

(CSR). 

Berkembangnya konsep triple bottom line yang dikemukakan oleh John 

Elkington pada tahun 1997, perusahaan kini dihadapkan pada tiga konsep yaitu 

profit, people, dan planet. Keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila orientasi 

perusahaan bergeser dari yang semula bertitik tolak hanya pada ukuran kinerja 

ekonomi, kini juga harus bertitik tolak pada keseimbangan lingkungan dan 

masyarakat dengan memperhatikan dampak sosial (Apriyanti & Budiasih, 2016). 

Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan yang berfungsi sebagai upaya 

pengurangan pencemaran lingkungan yang diterbitkan  melalui  Undang  - Undang 



2 
 

 
 

Perseroan Terbatas No. 40 Pasal 74 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa 

Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang pemanfaatan sumber daya alam 

wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Informasi mengenai 

kegiatan tanggung jawab sosial juga telah disebutkan di dalam PSAK No. 1 Tahun 

2009 tentang Penyajian Laporan Keuangan bagian tanggung jawab atas laporan 

keuangan paragraf 12.   

Hasil survei tangung jawab sosial sebagaimana dikutip oleh Kamil & 

Herusetya (2012) sebelum dilakukannya regulasi CSR pada tahun 2007 terhadap 

375 perusahaan di Jakarta menunjukkan bahwa 166 atau 44,67% perusahaan 

menyatakan tidak melakukan keiatan CSR, dan 209 atau 55,75% perusahaan 

melakukan kegiatan CSR yang meliputi : (i) kegiatan kekeluargaan (116 

perusahaan); (ii) sumbangan kepada lembaga agama (50 perusahaan); (iii) 

sumbangan pada yayasan sosial (39 perusahaan); (iv) pengembangan komunitas (4 

perusahaan). Hasil studi ini menunjukkan bahwa tidak seluruh perusahaan 

melakukan aktivitas CSR.  

Gambaran fenomena kegagalan CSR yang muncul di Indonesia antara lain 

kasus PT Newmont Minahasa Raya, kasus Lumpur panas Sidoarjo, kasus 

perusahaan tambang minyak dan gas bumi, Unicoal (perusahaan Amerika Serikat), 

kasus PT Kelian Equatorial Mining pada komunitas Dayak, kasus suku Dayak 

dengan perusahaan tambang emas milik Australia (Aurora Gold), kasus 

pencemaran air raksa yang mengancam kehidupan 1,8 juta jiwa penduduk 

Kalimantan Tengah yang merupakan kasus suku Dayak dengan Minamata, kasus 

kerusakan lingkungan di lokasi penambangan timah inkonvensional di pantai Pulau 
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Bangka-Belitung, dan konflik antara PT Freeport Indonesia dengan rakyat Papua 

(Apriyanti & Budiasih, 2016).  

Namun demikian banyak juga perusahaan-perusahaan di Indonesia yang 

sukses dalam menjalankan CSR. Fenomena keberhasilan CSR antara lain dilakukan 

oleh PT. Djarum dengan program beasiswa bagi para mahasiswa  berprestasi. PT. 

Indocement Tunggal Prakasa, Tbk. adalah salah satu contoh  perusahaan yang 

sangat peduli pada kelestarian lingkungan hidup melakukan kegiatan Program 

Clean Development Mechanism (CDM). Program Mitra  Produksi Sampoerna 

(MPS) merupakan program kemitraan yang dilakukan  dengan perusahaan kecil dan 

menengah, koperasi, dan pondok pesantren untuk  menjadi mitra produksi 

perusahaan (Apriyanti & Budiasih, 2016).  

CSR dimaksudkan untuk entitas bisnis agar meminimalisir dampak buruk 

yang ditimbulkan dari aktivitasnya. Konsep tanggung jawab sosial ini ditujukan 

kepada stakeholder atau pihak lain yang terkena dampak dari keberadaan 

perusahaan tersebut. Rendahnya kesadaran perusahaan dalam melakukan 

transparansi aktivitas tanggung jawab sosialnya disebabkan aktivitas tersebut 

merupakan aktivitas yang dilakukan secara sukarela sehingga tidak perlu adanya 

pengungkapan yang lebih kepada pihak publik.  

Setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berhubungan dengan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Karakteristik tersebut dijadikan 

sebagai pembeda antar perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Karakteristik 

perusahaan merupakan ciri-ciri yang dapat menggambarkan bentuk suatu entitas 



4 
 

 
 

dan dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu ukuran perusahaan (size), profitabilitas 

dan leverage.  

Ukuran perusahaan (size) merupakan suatu skala yang banyak digunakan 

untuk menjelasakan pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi corporate social responsibility adalah 

profitabilitas. Suatu perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan 

melakukan pengungkapan yang lebih luas sebagai salah satu upaya untuk 

meyakinkan pihak  eksternal bahwa perusahaan berada dalam persaingan yang kuat 

dan juga memperlihatkan kinerja perusahaan yang baik pada saat itu (Subiantoro & 

Mildawati, 2015). Leverage merupakan gambaran mengenai modal yang dimiliki 

perusahaan dan risiko hutang yang tak tertagih. Menurut Mukti & Kurnia (2015) 

bahwa semakin tinggi leverage kemungkinan besar perusahaan akan mengalami 

pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha untuk 

melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba dimasa depan. 

Perusahaan yang memiliki rasio leverage tinggi akan lebih sedikit mengungkapkan 

CSR supaya dapat melaporkan laba sekarang yang lebih tinggi.   

Penelitian terdahulu masih menunjukkan keberagaman hasil dan tidak 

konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Priyadi (2013), Mukti & Kurnia 

(2015), Kamil & Herusetya (2012), Sriayu & Mimba (2013), Fariati & Segoro 

(2013), serta Nur & Priantinah (2012) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

variabel ukuran perusahaan (size) berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial, sementara penelitian yang dilakukan oleh Oktariani & Mimba (2014), 
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Subiantoro & Mildawati (2015), hasil penelitian menunjukkan variabel ukuran 

perusahaan (size) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fariati & Segoro (2013), Oktariani & Mimba 

(2014), Arthana (2013), Mukti & Kurnia (2015), Sari (2012) serta Fadlillah & 

Andayani (2014), hasil penelitian menunjukkan variabel profitabilitas berpengaruh 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, sementara penelitian yang 

dilakukan oleh Dewi & Priyadi (2013), Nur & Priantinah (2012), Subiantoro & 

Mildawati (2015), Sriayu & Mimba (2013), Yusrianti & Himawan (2013), serta 

Miftah & Arifin (2013), hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.  

Penelitian Mukti & Kurnia (2015), Miftah & Arifin (2013), Nur & Priantinah 

(2012), Yusrianti & Himawan (2013) serta Miftah & Arifin (2013), menunjukkan 

variabel leverage berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, 

sementara penelitian Sriayu & Mimba (2013), Dewi & Priyadi (2013), Sari (2012), 

Subiantoro & Mildawati (2015), Fadlillah & Andayani (2014), serta Indraswari & 

Tenaya (2016), leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial.  

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisa ulang dengan menggunakan 

variabel independen yaitu ukuran perusahaan (size), profitabilitas, dan leverage 

terhadap pengungkapan CSR. Dari uraian latar belakang tersebut maka penulis 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan 

Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris pada 

Perusahaan Berkategori High Profile  yang Terdaftar di BEI). 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan 

masalah yang digunakan adalah sebagai berikut : “Apakah ukuran perusahaan 

(size), profitabilitas dan leverage berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR) ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang akan 

dicapai adalah sebagai berikut : “Untuk menganalisis secara empiris mengenai 

pengaruh ukuran perusahaan (size), profitabilitas dan leverage terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR).” 

 

D. Tujuan dan Manfaat 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan di atas, maka penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. Adapun manfaat 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Berdasarkan aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan di bidang akuntansi keuangan dan dapat memberikan bukti secara empiris 

mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility. 
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2. Manfaat Praktis 

Berdasarkan aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi perusahaan dalam melaksanakan Corporate Social Responsibility 

yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan mensejahterakan karyawan 

maupun masyarakat serta meningkatkan eksistensi agar menjadi perusahaan yang 

berkualitas dan berkompeten.  


