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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Laporan tahunan perusahaan merupakan media komunikasi antara perusahaan 

dan masyarakat yang membutuhkan informasi keuangan dan perkembangan 

perusahaan. Bagi perusahaan itu sendiri, informasi digunakan terutama oleh para 

investor dan calon investor kaitannya dalam pengambilan keputusan. Adanya 

informasi yang lengkap dan akurat dapat membantu investor untuk melakukan 

pengambilan keputusan secara tepat sehingga hasilnya sesuai dengan yang 

diharapkan. Sedangkan bagi masyarakat, informasi tersebut digunakan sebagai dasar 

penilaian terhadap perusahaan tersebut. Salah satu informasi yang sering diminta di 

ungkapkan oleh perusahaan adalah tanggung jawab sosial perusahaan. 

Tanggung jawab sosial  itu sendiri sering dianggap inti dari etika bisnis adalah 

bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban financial seperti kepada 

pemegang saham atau shareholder tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-

pihak lain yang jangkauannya lebih luas yaitu: konsumen, karyawan, komunitas, 

dalam segala aspek operasional perusahaan (Raisa, 2012: 2). 

Isu penting yang tengah menjadi perhatian dunia usaha baik dalam maupun luar 

negeri adalah masalah yang berkaitan dengan ethic dan tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap eksistensinya dalam masyarakat, yang dikenal dengan  tanggung 

jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Survey yang 
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dilakukan oleh organisasi asing dan juga dukungan peraturan pemerintah menjadi 

faktor penguat keberadaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai faktor penentu 

keberlangsungan perusahaan (Putri, 2013: 2). 

Di lain pihak dalam menjaga eksistensinya, perusahaan tidak dapat dipisahkan 

dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Ada hubungan resiprokal 

(timbal balik) antara perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan dan masyarakat 

adalah pasangan hidup yang saling member 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 kearah 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. 

Tanggung jawab sosial perusahaan pertama kali ada dalam tulisan Social 

Responsibility Of The Businessman tahun 1953. Konsep yang digagas Howard 

Rothman Browen ini menjawab keresahan dunia bisnis. Howard Rothmann Browen 

mengungkapkan bahwa keberadaan tanggung jawab sosial perusahaan bukan karena 

diwajibkan oleh pemerintah atau pengusaha, melainkan merupakan komitmen yang 

lahir dalam konteks etika bisnis (beyond legal aspects) agar sejahtera bersama 

masyarakat berdasarkan prinsip kepantasan sesuai nilai dan kebutuhan masyarakat. 
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Belakangan tanggung jawab sosial perusahaan segera di adopsi, karena bisa jadi 

penawar kesan buruk perusahaan yang terlanjur dalam pikiran masyarakat dan lebih 

dari itu pengusaha dicap pemburu uang yang tidak peduli pada dampak kemiskinan 

dan kerusakan lingkungan (Adhi, Cahya Bramantya. 2011: 3). 

Menurut The World Bank Group (2001) dan The World Business Council for 

Sustainable Development (2004), Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah suatu 

komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk berperilaku secara etis dan membantu 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bekerja dengan karyawan 

serta perwakilannya, familinya, masyarakat, dan komunitas lokal umumnya untuk 

memperbaharui kualitas hidup dalam cara-cara yang baik bagi bisnis dan 

pembangunan. Tanggung jawab sosial perusahaan juga bermakna sebagai suatu 

komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan 

ekonomi secara berkesinambungan dengan menyelaraskan pencapaian kinerja 

ekonomi dengan kinerja sosial dan lingkungan dalam operasi bisnisnya. Dengan kata 

lain, korporasi harus menjaga keseimbangan antara tujuan mendapatkan laba (profit), 

dan tujuan sosial (people) serta lingkungan (planet) atau disebut triple bottom-line 

strategy (Elkington, 1997). 

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan pada umumnya menyatakan bahwa 

tanggung jawab perusahaan  tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham 

saja tetapi juga terhadap para stakeholder yang terkait dan/atau terkena dampak dari 

keberadaan perusahaan. Perusahaan yang menjalankan aktivitas tanggung jawab 

sosial akan memperhatikan dampak operasional perusahaan terhadap  kondisi sosial 
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dan lingkungan dan berupaya agar dampaknya positif. Sehingga dengan adanya 

konsep tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan kerusakan lingkungan yang 

terjadi di dunia, mulai dari penggundulan hutan, polusi udara dan air, hingga 

perubahan iklim dapat dikurangi. 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No.I (revisi 2007) paragraf Sembilan secara emplisit menyarankan untuk 

melakukan pengungkapan pertanggung jawaban sosial akan masalah sosial: 

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai 

lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi 

industri-industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting 

dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok penggunaan laporan 

yang memegang peranan penting.” 

Dengan adanya PSAK tersebut diharapkan kesadaran perusahaan terhadap 

lingkungan semakin bertambah. 

Penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 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 peneliti. Penelitian ini menarik untuk 

dilakukan karena untuk memverifikasi ulang hasil penelitian terdahulu tentang faktor-
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faktor apa saja yang mempengaruhi praktek pengungkapan informasi pertanggung 

jawaban sosial perusahaan. 

Penelitian ini akan menguji variable faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini akan menguji 

pengaruh variabel ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage terhadap 

pengaruhnya dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada 

perusahaan pertambangan di Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah “Bagaimana pengaruh ukuran 

perusahaan, profitabilitas dan leverage terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan”? 

C. Batasan Masalah 

Fokus penelitian yang akan dikaji tentang pengungkapan laporan tanggung jawab 

sosial perusahaan ini dibatasi pada: 

1. Data yang digunakan terbatas pada data sekunder yang disajikan dalam laporan 

tahunan yang dipublikasikan oleh perusahaan . 

2. Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian tanggung jawab sosial perusahaan ini 

adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage. 

3. Perusahaan pertambangan mengungkapkan laporan tanggung jawab sosial dalam 

laporan tahunannya selama 2 tahun. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris terhadap 

hal-hal tersebut diatas, antara lain: 

1. Untuk  mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan. 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat member manfaat bagi pihak yang 

menggunakannya sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan. 

2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori, terutama berkaitan dengan 

praktek pengungkapan laporan tahunan perusahaan dalam laporan tahunan 

perusahaan dan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan akan pentingnya 

melaksanakan pengungkapan tanggung jawab sosial. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan.  


