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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Dalam praktik bisnis, banyaknya isu kedermawanan sosial 

perusahaan belakangan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat 

sejalan dengan berkembangnya konsep Corporate Social Responsibility. 

Konsep Corporate Social Responsibility menjadikan perusahaan ikut 

berpartisipasi dan peduli terhadap berbagai masalah lingkungan dan sosial 

sekitar perusahaan. Keberadaan  perusahaan-perusahaan yang aktivitasnya 

selain memberikan banyak manfaat tetapi juga banyak menimbulkan 

dampak negatif dari aktivitas perusahaan ditengah lingkungan. Oleh 

karena itu, perusahaan tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan 

perusahaan semata saja (single bottom line), melainkan juga harus 

memperhatikan berbagai macam aspek yang meliputi aspek keuangan 

(profit), aspek sosial (people), dan aspek lingkungan (planet), yang biasa 

disebut triple bottom line (Dewi, 2015) 

Pratiwi (2012) menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility 

merupakan hal yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh suatu 

perusahaan. Perusahaan tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial 

kepada pemegang saham atau stakeholder saja, tetapi perusahaan juga 

wajib memiliki tanggungjawab lain secara sosial yang jangkauannya lebih 

luas seperti kepada konsumen, karyawan, lingkungan yang masuk dalam 

aspek operasional perusahaan. Dan menurut Rosiana et al. (2013) 
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Corporate Social Responsibility merupakan bentuk tanggung jawab 

perusahaan untuk memperbaiki masalah sosial dan lingkungan yang terjadi 

akibat aktivitas operasional perusahaan, oleh sebab itu Corporate Social 

Responsibility sangat berperan untuk meningkatkan nilai perusahaan.  

Pada saat ini perusahaan dituntut untuk lebih transparan, walaupun 

itu perusahaan yang sudah go public dalam menjalankan fungsi Corporate 

Social Responsibility. Perusahaan tidak bisa mengabaikan faktor eksternal 

yang mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan, terlebih pada saat ini 

negara dan masyarakat sudah semakin tumbuh dan memiliki pemikiran 

yang maju (Amalia, 2014) 

Seluruh pelaksanaan tanggung jawab sosial yang telah 

dilaksanakan oleh perusahaan akan disosialisasikan kepada publik, salah 

satunya melalui pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan 

Dewi dan Sitinjak (2009) dan secara implisit, Ikatan Akuntansi Indonesia 

dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 1 (revisi 

2009 paragraf 12) menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab 

akan masalah sosial sebagai berikut :  

“Entitas dapat pula menyajikan, dari laporan keuangan, laporan 

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added 

statement), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup 

memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan 

sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. 
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Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi 

Keuangan (IAI, 2009) dalam (Dewi, 2015) 

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility juga telah mendapat 

sorotan dari pemerintah, diantaranya dengan dikeluarkannya Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), 

yang disahkan pada 20 Juli 2007. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan 

Terbatas menyatakan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di 

bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Santioso dan Chandra, 2012) 

Karakteristik perusahaan merupakan ciri-ciri khusus perusahaan 

yang membedakannya dari perusahaan satu ke perusahaan lain. 

Karakteristik perusahaan dapat berupa pertumbuhan perusahaan, basis 

perusahaan, leverage, jenis industri, dan karakteristik lainnya. 

Pengungkapan informasi Corporate Social Responsibility yang dilakukan 

oleh perusahaan akan berbeda-beda tergantung pada karakteristik dari 

masing-masing perusahaan tersebut.  Perusahaan yang mayoritas 

sahamnya dimiliki oleh publik diduga akan memberikan pengungkapan 

Corporate Social Responsibility yang lebih luas dibandingkan dengan 

perusahaan yang sahamnya tidak dimiliki publik (Aini, 2016) 

Karakteristik perusahaan dapat menjelaskan variasi luas 

pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan, karakteristik perusahaan 

merupakan prediktor kualitas pengungkapan. Setiap perusahaan memiliki 

karakteristik yang berbeda satu entitas dengan entitas lainnya. 
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Karakteristik perusahaan merupakan perhatian penting dalam penelitian 

karena dapat dijadikan titik tolak pemikiran bahwa sejauh mana 

pengungkapan sukarela perusahaan dapat dilaksanakan (Lucyanda, 2014)  

Ukuran perusahaan mempengaruhi pengungkapan Corporate 

Social Responsibility perusahaan. Semakin besar perusahaan, semakin luas 

pengungkapan Corporate Social Responsibility perusahaan dibandingkan 

dengan perusahaan yang kecil (Indraswari dan Astika, 2015) 

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba dalam upaya meningkatkan nilai 

pemegang saham. Perusahaan yang memiliki kemampuan kinerja 

keuangan yang baik, akan memiliki kepercayaan yang tinggi untuk 

menginformasikan kepada stakeholder-nya, karena perusahaan mampu 

menunjukkan kepada mereka bahwa perusahaan dapat memenuhi harapan 

mereka terutama investor dan kreditor (Suryono dan Prastiwi, 2011) 

Semakin tinggi leverage, kemungkinan besar perusahaan akan 

mengalami pelanggaran terhadap kontrak uang, maka manajer akan 

berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba 

dimasa depan. Dengan laba yang dilaporkan lebih tinggi akan mengurangi 

kemungkinan perusahaan melanggar pinjaman utang. Manajer akan 

memilih metode akuntansi yang akan memaksimalkan laba sekarang. 

Kontrak utang biasanya berisi tentang ketentuan bahwa perusahaan harus 

menjaga tingkat leverage tertentu (rasio utang/ekuitas), interest coverage, 

modal kerja dan ekuitas pemegang (Lucyanda, 2014) 
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Seiring dengan berkembangnya perusahaan yang semakin pesat 

saat ini, maka akuntansi pertanggung jawaban sosial sangat dibutuhkan 

oleh perusahaan-perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya 

berdasarkan karakteristik masing-masing perusahaan. Karakteristik 

tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor, seperti ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan leverage. Karateristik tersebut dianggap dapat 

mempengaruhi keputusan pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan 

dalam laporan tahunannya (Handayati, 2011) 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2014) , menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri, dan ukuran dewan 

komisaris memiliki pengaruh positif terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Santioso dan Chandra (2012) menunjukkan bahwa leverage dan umur 

perusahaan memiliki pengaruh yang negatif terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh 

Dewi (2015) menyatakan bahwa kepemilikan manajemen, ukuran dewan 

komisaris dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Corporate 

Social Responsibility Disclosure. Tetapi (Dewi, 2015) juga menyatakan 

bahwa profitabilitas dan leverage berpengaruh negatif terhadap Corporate 

Social Responsibility Disclosure.  

Penelitian kali ini akan menganalisis pengaruh karakteristik 

perusahaan terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure (Studi 

Empiris Perusahaan Konsumsi yang Terdaftar di BEI). Telah banyak 
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penelitian terdahulu yang melakukan penelitian yang terkait dengan 

pengaruh karakteristik perusahaan terhadap Corporate Sosial 

Responsibility Disclosure, namun hasil penelitian satu dengan yang 

lainnya memiliki keragaman hasil. Hal ini disebabkan oleh karakteristik 

yang dimiliki oleh perusahaan berbeda-beda satu sama lainnya (Sriayu dan 

Mimba, 2013), maka dari itu peneliti ingin mengkaji ulang dengan 

menggunakan tiga variabel bebas yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, 

dan leverage. 

Peneliti memilih perusahaan konsumsi sebagai objek karena 

melihat masyarakat yang cenderung konsumtif. Melihat dari banyaknya 

minat masyarakat terhadap perusahaan konsumsi, dari perusahaan tersebut 

sudah melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial dengan baik atau 

tidak. Dan dari Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa daya tahan 

sektor manufaktur terutama ditopang sektor konsumer yang tumbuh 28%. 

Kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi kedua dari sepuluh sektor yang 

ada. Kinerja sektor konsumer juga lebih tinggi dari dua sektor lainnya 

yakni sektor aneka industri dan industri dasar yang juga menjadi bagian 

indeks manufaktur. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap 

Corporate Social Responsibility Disclosure (Studi Empiris Perusahaan 

Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah : 

1. Apakah Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap Corporate 

Social Responsibility Disclosure pada perusahaan konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure pada perusahaan konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah Leverage memiliki pengaruh terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure pada perusahaan konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Ukuran Perusahaan 

terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure pada perusahaan 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Profitabilitas terhadap 

Corporate Social Responsibility Disclosure pada perusahaan konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Leverage terhadap 

Corporate Social Responsibility Disclosure pada perusahaan konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
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D. Manfaat Penelitian: 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis  

Berguna untuk mengembangkan teori dan memberikan pengetahuan di 

bidang akuntansi, terutama berkaitan dengan Corporate Social 

Responsibility Disclosure dan juga sebagai pembanding dalam 

pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Corporate 

Social Responsibility Disclosure. 

2. Manfaat Praktis  

a) Bagi perusahaan  

Agar dapat menerapkan dan memanfaatkan praktik Corporate Social 

Responsibility Disclosure dengan baik sehingga dapat meningkatkan 

tanggung jawab dan kepedulian perusahaan kepada masyarakat dan 

sebagai informasi kepada pihak manajemen bahwa tanggung jawab sosial 

itu sangat penting dan dipercaya dapat meningkatkan kinerja perusahaan 

b) Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kemajuan 

akademisi yang akan datang serta menjadi referensi penunjang kajian 

tentang Corporate Social Responsibility Disclosure. 

 


