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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Di era globalisasi, isu-isu tentang lingkungan banyak diperbincangkan 

oleh masyarakat, khususnya isu mengenai dampak yang ditimbulkan dari 

aktivitas operasional perusahaan. Aktivitas operasional perusahaan dapat 

menimbulkan dampak negatif pada lingkungan baik secara langsung maupun 

tidak langsung, seperti masalah polusi dan limbah. Timbulnya dampak 

tersebut mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya tanggung 

jawab sosial perusahaan. Dalam menjalankan sebuah usaha, perusahaan 

dituntut untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat dan juga lingkungan 

agar dapat menciptakan hubungan timbal balik yang baik antara keduanya. 

Pada intinya, perusahaan tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan 

setinggi-tingginya, tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek lain yang 

berhubungan dengan kelangsungan perusahaan. 

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal dengan istilah 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk aktivitas 

kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosial. Secara teoritis CSR 

merupakan inti dari etika bisnis, dimana suatu perusahaan tidak hanya 

mempunyai kewajiban kepada para shareholder, tetapi perusahaan juga 

mempunyai kewajiban terhadap  stakeholder (Azheri, 2011). Di Indonesia 

dasar hukum mengenai tanggung jawab sosial perusahaan salah satunya 

diatur dalam UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
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(UUPT), Pasal 74 Ayat 1 UUPT menyatakan bahwa perseroan yang 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber 

daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap perseroan yang kegiatan 

usahanya memanfaatkan sumber daya alam dan/atau kegiatan usahanya 

berdampak terhadap kelangsungan sumber daya alam, wajib melaksanakan 

CSR. Program CSR harus dijalankan berkesinambungan agar dapat 

berlangsung secara sustainable. 

Manfaat yang diperoleh perusahaan dengan melakukan CSR adalah 

dapat meningkatkan akses modal, memperbaiki kinerja keuangan, 

mengurangi biaya operasional, meningkatkan citra dan reputasi, 

meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan, meningkatkan 

produktivitas dan kualitas, memperkuat brand positioning, serta 

meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memotivasi dan 

mempertahankan kinerja karyawan. Selain itu, tujuan dari CSR adalah untuk 

menciptakan standar kehidupan yang lebih tinggi, dengan mempertahankan 

kesinambungan laba usaha untuk pihak pemangku kepentingan sebagaimana 

yang diungkapkan dalam laporan keuangan entitas (Kamil dan Herusetya, 

2012). Laporan keuangan menjadi penghubung informasi antara manajemen 

perusahaan dengan para investor, karena dalam laporan keuangan terdapat 

pengungkapan-pengungkapan, baik yang bersifat wajib maupun sukarela. 

Perusahaan yang telah melakukan aktivitas tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR) wajib mengungkapan aktivitasnya tersebut, yang dikenal 
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dengan Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD). CSRD 

merupakan pengungkapan informasi yang bersifat sukarela mengenai 

aktivitas perusahaan berkaitan dengan kepedulian perusahaan terhadap 

lingkungan. Seluruh perusahaan di Indonesia semakin dituntut untuk 

memberikan informasi yang transparan atas aktivitas tanggung jawab 

sosialnya, sehingga dalam pengungkapan CSR memperlukan peran dari 

akuntansi pertanggungjawaban sosial (Anggraini, 2006). 

Praktik pengungkapan CSR di Indonesia diatur oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI), dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

Nomor 1 Paragraf 9, yang menyatakan bahwa perusahaan dapat pula 

menyajikan laporan tahunan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan 

laporan nilai tambah, khususnya bagi industri dimana faktor-faktor 

lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang 

menganggap pegawai sebagai kelompok yang memegang peranan penting. 

Dari pernyataan tersebut dapat ditegaskan bahwa perusahaan yang aktivitas 

operasionalnya berkaitan dengan lingkungan harus menyajikan laporan atas 

aktivitas sosial yang telah dilakukan perusahaan. Dengan disajikannya 

laporan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atas usaha 

perbaikan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. 

Pengungkapan CSR yang dilakukan oleh setiap perusahaan berbeda 

satu dengan yang lain, pengungkapan disesuaikan dengan luas aktivitas CSR 

yang dilakukan perusahaan. Aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan harus 

disesuaikan dengan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas operasional 
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perusahaan. Dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas operasional perusahaan 

tentunya berbeda pada tiap perusahaan meskipun berada dalam sektor atau 

jenis yang sama. Perbedaan tersebut dikarenakan banyak faktor yang 

membedakan antara satu perusahaan dengan peusahaan lain, faktor-faktor 

yang membedakan tersebut disebut dengan karakteristik perusahaan. 

Menurut Deegan dan Gordon (1996) semakin kuat karakteristik yang dimiliki 

perusahaan dalam menghasilkan dampak bagi publik tentunya akan semakin 

kuat pula pemenuhan tanggung jawab sosialnya. 

Karakteristik perusahaan di antaranya adalah ukuran perusahaan (size), 

profitabilitas, basis kepemilikan, tingkat likuiditas, umur perusahaan, tipe 

industri dan leverage. Dalam penelitian ini karakteristik perusahaan di 

proksikan menjadi tiga yaitu ukuran perusahaan (size), profitabilitas dan 

leverage. Terdapat beberapa penelitian yang meneliti tentang pengaruh 

karakteristik perusahaan terhadap CSRD,  penelitian tentang karakteristik 

perusahaan dengan variabel ukuran perusahaan memiliki hasil yang berbeda 

di antaranya penelitian yang dilakukan Nur dan Priantinah (2012) yang 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap CSRD. Sementara itu penelitian yang dilakukan Yuliana et al. 

(2008) menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Penelitian dengan variabel profitabilitas dan leverage menunjukkan 

hasil yang berbeda pula. Penelitian yang dilakukan Nurkhin (2010) 

menemukan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap 
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CSRD. Namun penelitian yang dilakukan Nur dan Priantinah (2012) 

menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

CSR. Penelitian dengan variabel leverage yang dilakukan oleh Rizki et al. 

(2014) menunjukkan hasil bahwa leverage berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Wijaya (2012) 

penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa leverage tidak 

berpengaruh signifikan terhadap CSRD.  

Selain karaktersitik perusahaan, faktor lain yang mempengaruhi 

pengungkpan CSR adalah Good Corporate Governance (GCG). GCG 

diartikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan pemegang 

saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan dan stakeholder lainnya agar 

seimbang antara hak dan kewajibannya. Penerpan GCG dapat memberikan 

dampak positif bagi perusahaan yakni menjadikan perusahaan lebih 

transparan, bertanggung jawab, independen serta meningkatkan akuntabilitas 

perusahaan. Menurut Esa dan Ghazali (2012) CSR dan GCG menekankan 

tentang pentingnya mencapai nilai jangka panjang yang nantinya akan 

membantu dalam mempromosikan penerimaan dan eksistensi bisnis. CSR 

merupakan salah satu implementasi dari GCG, praktek GCG yang dijalankan 

dengan baik akan meningkatkan pengungkapan CSR, serta bermanfaat dalam 

mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah 

bagi semua stakeholder. 

Dalam penelitian ini GCG di proksikan menjadi tiga yaitu ukuran 

dewan komisaris, ukuran komite audit dan kepemilikan saham asing. 
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Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pengaruh GCG 

terhadap pengungkapan CSR, penelitian tersebut menunjukkan hasil yang 

berbeda-beda tergantung dari proksi GCG yang dijadikan sebagai variabel 

penelitian. Penelitian yang dilakukan Nurkhin (2010) pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2007 menemukan bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan antara kepemilikan institusional dan 

pengungkapan CSR, tetapi ditemukannya hubungan yang signifikan antara 

independent commissioner board dan pengungkapan CSR. Penelitian lain 

dilakukan oleh Susanti dan Riharjo (2013) pada perusahaan cosmetics and 

household dan hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, 

kepemilikan asing dan komite audit mempengaruhi pengungkapan CSR. 

Sedangkan variabel kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris dan 

kepemilikan saham terkonsentrasi tidak mempengaruhi pengungkapan CSR. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi corporate social responsibility 

disclosure. Penelitian ini perlu diteliti lebih lanjut guna mendapatkan hasil 

penelitian yang lebih konsisten. Maka dari itu, penulis mengambil judul 

penelitian “PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN 

CORPORATE GOVERNANCE  TERHADAP CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY DISCLOSURE (Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-

2015)”.  
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat 

diketahui pentingnya penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh 

karakteristik perusahaan dan corporate governance terhadap corporate social 

responsibility disclosure, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ukuran perusahaan (size) berpengaruh terhadap corporate social 

responsibility disclosure?  

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap corporate social 

responsibility disclosure?  

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap corporate social responsibility 

disclosure?  

4. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap corporate social 

responsibility disclosure?  

5. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap corporate social 

responsibility disclosure?  

6. Apakah kepemilikan saham asing berpengaruh terhadap corporate social 

responsibility disclosure? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan (size) terhadap 

corporate social responsibility disclosure. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap corporate social 

responsibility disclosure. 

3. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap corporate social 

responsibility disclosure. 

4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap 

corporate social responsibility disclosure. 

5. Untuk menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap corporate 

social responsibility disclosure. 

6. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan saham asing terhadap 

corporate social responsibility disclosure. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau 

kontribusi, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan 

informasi, wawasan dan referensi bagi lingkungan akademis. Serta 

diharapkan memberikan gambaran mengenai pengaruh karakteristik 

perusahaan dan corporate governance terhadap corporate social 

responsibility disclosure dengan menggunakan variabel-variabel 

pengukuran yang berkaitan dengan ilmu akuntansi. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris tentang 

kesadaran perusahaan dalam menerapkan CSR demi kemajuan 

perusahaan sehingga perusahaan dapat bertahan lama dan 

berkelanjutan. Selain itu, diharapkan untuk digunakan sebagai 

referensi pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan 

mengenai pengungkapan CSR. 

b. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang 

kegiatan pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, agar 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh investor untuk 

melakukan investasi. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai 

kegiatan pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan guna 

melaksanakan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat. 

 


