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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini perusahaan banyak yang mementingkan bagaimana cara 

menghasilkan keuntungan yang tinggi tanpa memerdulikan daerah sekitar 

perusahaan. Banyak perusahaan yang menggunakan bahan baku alam yang 

tidak bisa diperbarui, yang akibatnya akan merusak lingkungan. Kondisi ini 

menjadikan fungsi tanggung jawab sosial perusahaan menjadi penting untuk 

diperhatikan dan diimplementasikan.  Agar perusahaan bisa bersaing, harus 

lebih transparan dalam mengungkapkan informasinya sehingga perusahaan 

lebih mudah dalam mengantisipasi perubahan kondisi di luar perusahaan. 

Sebuah perusahaan harus berpijak pada triple bottom line yang artinya 

perusahaan harus memerhatikan masalah profit, people, dan planet (Maiyarni, 

Susfayetti et al. 2014). Dari dampak negatif, muncul system akuntansi yang 

mencatat, mengukur, melaporkan eksternalitas disebut Sosial Responsibility 

Accounting (SRA). Cara pengimplementasian SRA di perusahaan dikenal 

dengan laporan tanggung jawab perusahaan atau Corporate Sosial 

Responsibility dan nantinya akan disosialisasikan melalui pengungkapan sosial 

dalam laporan keuangan tahunan. Corporate Social Responsibility (CSR) 

didefinisikan sebagai mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela 

mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasi 
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dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab 

organisasi di bidang hukum. 

Di Indonesia, Undang-Undang yang memuat diberlakukannya 

Corporate Sosial Responsibility adalah UU No. 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (PT) pasal 1 poin 3 yang berisi tanggung jawab sosial dan 

lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta membangun 

ekonomi guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang 

bermanfaat, baik, komunitas, dan masyarakat umum. Sedangkan Undang-

Undang yang mengatur implementasi Corporate Sosial Responsibility adalah 

UU No. 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 1-4. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) 

No. 47 tahun 2012 mengatur pemerintah agar melaksanakan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan pada Perseron Terbatas (PT). Dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 paragraf 9 yang berisi “Perusahaan dapat 

pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup 

dan laporan nilai tambah, 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.” 

Terjadi peristiwa penurunan ketaatan pada sektor manufaktur dalam 

pengelolaan lingkungan. Menurut Jenderal Pengendalian Pencemaran dan 

Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

mengatakan penyebab dominan ketidaktaatan pada manufaktur berkaitan aspek 

mencemari air (34%), aspek pengelolaan limbah (30%), dan aspek 
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pengendalian pencemaran udara (18%). Aspek pengendalian pencemaran air 

seperti tidak memiliki izin pembuangan kualitas air limbah, tidak memantau 

parameter lengkap, dan pemantauan kualitas air limbah melebihi baku mutu air 

limbah. Sektor manufaktur prasarana jasa sendiri berjumlah 802 perusahaan. 

Dari jumlah tersebut terdapat 491 beperingkat taat (biru/hijau/emas), sementara 

303 diperingkat tidak taat (merah/hitam). (industri.bisnis.com, diposting 11 

Desember 2015 16:43 WIB, diakses pada 25 Mei 2017) 

Telekomunikasi Indonesia melaksanakan kegiatan CSR, salah satunya 

membangun sarana MCK dan air bersih di Wisata Labuan Bajo. Tujuan 

perusahan melaksanakan kegiatan itu ialah meningkatkan kenyamanan para 

turis baik lokal maupun mancanegara saat menikmati alam Labuan Bajo. 

Perusahaan mendapatkan bantuan dari Menteri BUMN untuk digunakan 

meningkatkan kualitas pariwisata Labuan Bajo. (telkom.co.id, diposting 28 

Oktober 2016, diakses 20 Juli 2017) 

Corporate Sosial Responsibility telah banyak dibahas oleh peneliti di 

kancah nasional diantaranya Suhaenah (2012); Lusyana Ale (2014); Rafika dan 

Yulius (2014); Reka, Susfayetti, dan Misni (2014); Vira Almiyanti (2014); 

Gusti Ayu dan Ida Bagus (2015); Gusti Eka dan Eka Ardhani (2015). Menurut 

Reka dkk mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan Corporate Sosial Responsibility, tetapi menurut Suhaenah 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Sosial 

Responsibility. Menurut Rafika dan Yulius; Vika Almiyanti mengatakan 

bahwa variabel Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 
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Corporate Sosial Responsibility, sedangkan menurut Gusti Agung dan Eka 

Ardhani menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap 

pengungkapan Corporate Sosial Responsibility. Menurut Vira Almiyanti, 

variabel Likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Sosial 

Responsibility, sedangkan menurut Reka dkk Likuiditas berpengaruh terhadap 

pengungkapan Corporate Sosial Responsibility. 

Penelitian ini menggunakan Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran 

Perusahaan sebagai variabel independennya. Sedangkan untuk varibel 

dependen dipilih Corporate Sosial Responsibility tahun 2014-2016 menjadi 

fokus waktu dalam penelitian, dipilihnya tahun tersebut ialah untuk 

mengetahui kondisi terbaru dari variabel independen apakah berpengaruh 

dalam Corporate Sosial Responsibility. Sektor perusahaan yang akan diteliti 

ialah perusahaan manufaktur dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Dipilihnya sektor manufaktur dan jasa, karena sektor manufaktur dan 

jasa mampu memberikan dampak langsung dan tidak langsung terhadap 

lingkungan (masalah polusi, limbah, dan tenaga kerja). Dengan adanya 

penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui apakah sektor manufaktur dan jasa 

melakukan Corporate Sosial Responsibility. Bila terbukti perusahaan tidak 

melakukan Corporate Sosial Responsibility, maka kepercayaan public akan 

berkurang. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dapat ditarik pertanyaan 

sebagai berikut: 

a. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate 

Sosial Responsibility? 

b. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 

Corporate Sosial Responsibility? 

c. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate 

Sosial Responsibility? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris: 

a. Pengaruh Likuiditas terhadap Corporate Sosial Responsibility. 

b. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Corporate Sosial Responsibility. 

c. Pengaruh Profitabilitas terhadap Corporate Sosial Responsibility. 

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

➢ Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

ekonomi/akuntansi, khususnya menjadi bahan referensi dan 

perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

likuiditas, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap Corporate 

Sosial Responsibility Disclosure. 
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➢ Manfaat Praktis 

Bagi perusahaan. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan 

sebagai referensi untuk memberikan gambaran bahwa tanggung 

jawab sosial merupakan sesuatu yang baik bagi perusahaan dan 

gambaran untuk pengambilan kebijakan untuk melaksanakan 

tanggung jawab sosial dan penerbitan laporan tanggung jawab 

sosial perusahaan 


