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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Corporate Social Responsibility merupakan suatu konsep akuntansi yang 

membawa perusahaan untuk bertanggungjawab atas dampak yang diakibatkan 

perusahaan tersebut pada lingkungan maupun masyarakat sekitar. Selain memiliki 

dampak positif dari kegiatan operasional perusahaan, terkadang perusahaan juga 

memiliki dampak negatif akibat operasional perusahaan. Corporate Social 

Responsibility juga merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk 

berkontribusi dalam pengembanganekonomi yang berkelanjutan dengan 

memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan danmenitikberatkan pada 

keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan 

yang disebut tripple buttom line. Implementasi atas peran tanggungjawab sosial 

tersebut diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, 

pasal 66 dan 74, dan pasal 66 ayat (2) bagian c berisi bahwa selain menyampaikan 

laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan 

tanggungjawab sosial dan lingkungan. 

Belakangan ini CSR kembali mendapat perhatian cukup besar di 

Indonesia. Terlebih setelah beberapa tahun kebelakang khususnya pada sektor 

kelapa sawit. Pembukaan lahan untuk menanam kelapa sawit yang terlalu 

menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar dengan 

membakar hutan jadi perhatian masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. 
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Bank dunia memperkirakan kerugian yang ditanggung akibat kebakaran ini selam 

tahun 2015 ditaksir senilai Rp 221 Trilliun atau setara dengan 1,9% PDB 

Indonesia tahun 2015 (World Bank, 2016).Kerugian yang ditimbulkan akibat 

kebakaran hutan ini antara lain selain berdampak pada sektor ekonomi, juga 

berdampak pada sektor kesehatan, bahkan pendidikan. Pada sektor kesehatan, 

kebakaran hutan tahun 2015 tercatat telah merenggut 19 nyawa dan lebih dari 

500.000 kasus akibat infeksi saluran pernapasan (ISPA). Pada sektor pendidikan 

kabut asap memaksa penutupan sekolah hingga 34 hari (World Bank, 2016). 

Hampir sebagian hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera  

terbakar akibat pembukaan lahan sawit dengan cara pembakaran. Dari sebagian 

titik api yang tersebar saat kebakaran hutan tahun 2015 (sampai 26 Oktober) 20% 

dari titik api yang terdeteksi berada dalam konsesi kayu untuk bubur kertas dan 

16% berada pada konsesi kelapa sawit (Greenpeace, 2015). Kejadian ini juga 

diperparah oleh el-nino yang terjadi disepanjang tahun kebelakang. Polusi udara 

selain menutupi sebagian wilayah Indonesia, juga menutupi wilayah negara 

tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Berbagai aktivitas penerbangan di 

Indonesia dan di negara tetangga terhambat dan berbagai aktivitas perekonomian 

negara terhambat pula akibat kejadian ini. Polusi udara mencapai tingkat 

berbahaya di beberapa wilayah Indonesia khususnya wilayah yang dekat dengan 

pembakaran kelapa sawit. 

Sebagian besar perusahaaan mengklaim bahwa perusahaan mereka telah 

melaksanakan kewajiban sosialnya terhadap lingkungan sekitar perusahaan. 

Pengungkapan CSR yang dilakukan sebagian besar perusahaan di indonesia 
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merupakan motivasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pencapaian 

usaha perbaikan terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Selain usaha terhadap 

perbaikan lingkungan, perusahaan juga berpartisipasi didalam pengabdian 

masyarakat, seperti memberi lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar 

perusahaan, perbaikan tingkat pendidikan masyarakat, pelayanan kesehatan, dan 

lain sebagainya. 

Selain motivasi perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan publik, 

pengungkapan CSR juga memiliki didorong oleh internal perusahaan itu sendiri. 

Hal inilah yang mendasari beberapa variabel terkait dalam pengungkapan CSR 

perusahaan. Variabel-variabel tersebut antara lain ukuran dewan komisaris, 

ukuran perusahaan (size), profitabilitas, dan leverage. 

Ukuran dewan komisaris dalam suatu perusahaan menunjukkan seberapa 

besar jumlah dewan komisaris dalam mengatur jalannya perushaan. Dewan 

komisaris bertindak sebagai wakil shareholder pada perusahaan yang berbadan 

hukum perseroan terbatas yang berfungsi sebagai pengawas para manajer 

perusahaan dalam mengelola perusahaan. Dewan komisaris dapat melakukan 

penekanan pada para manajer dalam membuat kebijakan perusahaan termasuk 

dalam pengungkapan CSR perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan. 

Sembiring (2005), menyimpulkan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh 

yang cukup signifikan terhadap pengungkapan CSR perusahaan. 

Ukuran perusahaan merupakan skala perusahaan yang berfungsi dalam 

mengklasifikasikan entitas bisnis. Perusahaan yang memiliki skala yang lebih 

besar cenderung memiliki tingkat aktivitas yang tinggi, begitu pula sebaliknya. 
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Sehingga perusahaan yang memiliki ukuran yang besar memiliki tekanan yang 

lebih dalam pengungkapan CSR perushaan guna sebagai tanggung jawab sosial 

perusahaan dan sebagai wadah untuk menggait investor baru. Pengaruh ukuran 

perusahaan tercermin pula dari teori keagenan (agency theory) yang menjelaskan 

bahwa perusahaan besar mempunyai biaya agensi yang besar, oleh karena itu 

perusahaan besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi daripada 

perusahaan kecil. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba dalam aktivitas perusahaan yang berhubungan penjualan, total 

aktiva, dan modal itu sendiri. Menurut Heinze dan Gray, et al. (dalam Sembiring, 

2005), profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemenmenjadi bebas 

dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggung jawaban sosial kepadapemegang 

saham, sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan makasemakin 

besar pengungkapan informasi sosial. 

Leverage merupakan perbandingan dana yang dimiliki perusahaan dengan 

dana yang didapat dari ekstern perusahaan. Leverage memberikan gambaran 

mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat diketahui 

tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang. Semakin tinggi tingkat leverage 

perusaahan, semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar kontrak 

utang, sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih 

tinggi daripada masa yang akan datang. Berdasarkan latar belakang masalah yang 

telah dijelaskan diatas. Maka dalam penelitian ini untuk mengetahui seperti apa 

pengaruh karakteristik perusahaan sawit dalam pengaruhnya terhadap CSR 

perusahan, maka digunakan variabel ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan 
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(size), profitabilitas, dan leverage. Semua variabel tersebut akan diteliti secara 

signifikan pengaruhnya terhadap luas pengungkapan tanggungjawab sosial 

perusahaan. 

Penelitian ini merupakan bentuk pembelajaran dalam menguji seberapa 

besar dampak variabel-variabel terkait dalam pengungkapan CSR perusahaan. 

Terkait dengan fenomena kebakaran hutan dalam pembukaan lahan kelapa sawit. 

Peneliti ingin menguji sejauh mana pengaruh variabel-variabel terkait tersebut 

dalam pengungkapan CSR perusahaan khususnya yang bergerak pada sektor 

kelapa sawit. Oleh karena itu sesuai dengan latar belakang diatas, peneliti tertarik 

untuk mengajukan penelitian berjudul “Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, 

Size, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) Perusahaan Kelapa Sawit di BEI Tahun 2016.” 

 

B. Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility (CSR) perusahaan ? 

2. Apakah ukuran perusahaan (size) berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility (CSR) perusahaan ? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility (CSR) perusahaan ? 

4. Apakah leverage berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility (CSR) perusahaan ? 
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C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini batasan masalah yang diteliti adalah variabel yang 

diteliti, objek penelitian, dan tahun objek penelitian tersebut. Variabel yang diteliti 

hanyalah ukuran dewan komisaris, size, profitabilitas, dan leverage. Objek 

penelitian ini di khususkan untuk perusahaan yang bergerak disektor kelapa sawit 

yang listing di BEI. Untuk tahun yang akan diteliti adalah tahun 2013-2016. 

 

D. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility (CSR) perusahaan. 

2. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan (size) terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility (CSR) perusahaan. 

3. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility (CSR) perusahaan. 

4. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap pengungkapan corporate 

social responsibility (CSR) perusahaan. 

 

2. Manfaat 

Peneliti berharap bahwa penelitian ini bermanfaat bagi kalangan yang 

ingin meneliti tentang pengungkapan CSR di Indonesia khususnya pada 



7 
 

perusahaan kelapa sawit. Peneliti juga berharap untuk penilitian ini sebagai 

bentuk laporan kepada pihak-pihak terkait untuk dijadikan referensi untuk 

membuat suatu kebijakan atau peraturan baru mengenai pengungkapan CSR.. 

 

 

 


