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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pada saat semakin berkembangnya perusahaan, adanya aktivitas 

perusahaan yang tidak terkendali membuat tingkat kerusakan lingkungan dan 

kesenjangan sosial meningkat. Dampak yang timbul akibat aktivitas operasi 

perusahaan juga dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan sekitar. Sehingga 

perusahaan perlu melihat dan mempertimbangkan dampak keadaan perusahaan 

terhadap lingkungannya. Salah satu contoh kasus perusahaan yang memiliki 

permasalahan dengan masyarakat pada kegiatan bisnisnya adalah 

pembangunan pabrik PT Semen Indonesia pada tahun 2014 yang mengalami 

penolakan. Hal ini dikarenakan  pegunungan kars yang ditambang batu 

gampingnya untuk pabrik (Rahmawati, 2017) . 

Corporate social responsiblity (CSR) adalah komitmen perusahaan 

untuk berkontribusi langsung  dalam pengembangan ekonomi berkelanjuatan 

dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan tehadap 

keseimbangan antara aspek ekonomis, sosial dan lingkungan. Pada 

kenyatannya banyak perusahaan menentang CSR sebuah kewajiban dengan  

alasan bahwa paradigma bisnis dari pelaku bisnis di Indonesia masih bersifat 

konservatif dan pragmatis. CSR selalu dikaitkan dengan untung rugi jangka 

pedek dan pelaku bisnis perlu mempertimbangkan ulang pusat bisnis yang 

bertujuan untuk memperoleh  laba secara besar-besaran. Fokus orientasi 

tersebut telah mengacu pada pelaku bisnis untuk mengeksploitasi secara
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serakah terhadap para Stakeholder, masyarakat, dan lingkungan. Dalam banyak 

kasus, keserakahan itu justru menjadi bumerang bagi perusahaan. Banyak 

perusahaan akhirnya tutup karena tuntutan masyarakat dan pemerintah atau 

tidak mendapat dukungan dari stakeholder-nya. (Lako dan Saat, 2011).  

Indonesia mengatur secara tegas mengenai Tangungjawab Sosial 

Perusahaan (CSR) yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 

tentang penanaman modal. Hal ini dilatar belakangi oleh amanat undang-

undang dasar 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial 

harus diatur oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini lembaga 

legislatif, berkeinginan untuk mencegah dan mengurangi rusaknya lingkungan 

yang diakibatkan oleh operasional korporasi yang tidak memperhatikan 

lingkungan hidup dan masyarakat disekitarnya berdasarkan prinsip 

pembangunan berkelanjutan (Fajar, 2010). 

CSR adalah gagasan yang membuat perusahaan tidak hanya 

bertanggungjawab dalam hal keuangannya saja, tetapi juga terhadap masalah 

sosial dan lingkungan sekitar perusahaan agar perusahaan dapat terus berjalan 

tanpa ada protes atau masalah yang timbul karena kurang memperhatikan 

lingkungan (Prasetyo Adi, 2015).   

Nathanie, (2012) mengatakan bahwa saat ini dunia usaha tidak lagi hanya 

memperhatikan laporan keuangan semata (single bottom line) tetapi juga 

memperhatikan tiga aspek penting yang meliputi aspek keuangan, lingkungan, 

dan sosial (triple bottom line). Bulan dan Astika (2014)  berpandangan bahwa
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perusahaan yang ingin memiliki kelangsungan hidup haruslah memperhatikan 

“3P”, yakni planet, people, dan profit. Seperti konsep triple bottom line dimana 

selain mengejar keuntungan (profit) suatu perusahaan juga memperhatikan 

kesejahteraan masyarakat (people) serta ikut berkontribusi aktif dalam menjaga 

kelestarian lingkungan (planet).  Dalam Teori Legitimasi juga menyatakan 

bahwa Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat, keberadaan dapat diterima 

ataupun tidak dapat dilihat aktivitas operasi yang dilakukan perusahaan apakah 

telah sesuai dengan norma yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat. 

Terdapat dua jenis Pengungkapan yaitu wajib (mandatory) dan ada 

yang t sukarela (voluntary) (Fajar, 2010). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang disahkan pada 20 Juli 2007. 

Peraturan ini mewajibkan perusahaan yang berorientasi pada bidang 

sumberdaya alam terutama Perseroan Terbatas wajib melakukan tanggung 

jawab sosial terhadap masyarakarat sekitar. Berubahnya konsepsi CSR menjadi 

wajib ini diharapkan dapat meningkatkan luas pengungkapannya. Bagi 

perusahaan yang konsisten menerapkan CSR pada aktivitasnya, dalam jangka 

panjang akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk kepercayaan dari 

stakeholders-nya (corporate image) terhadap perusahaan yang bersangkutan 

(Azheri, 2012). 

Publikasi sustainability report (SR) di Indonesia masih bersifat sukarela 

artinya tidak ada aturan baku yang mewajibkan penerbitannya. Walaupun 

demikian banyak juga perusahaan yang berminat untuk mnerbitkan 

Sustainability report.  Mulainya muncul tren Publikasi sustainability report, 



4 
 

hal ini didorong oleh adanya pemberian penghargaan tahunan atas 

sustainability report yang diinisiasi oleh lembaga National Center for 

Sustanaibility Reporting (NCSR). Perusahaan juga terdorong untuk 

memberikan informasi yang transparan, akuntabel, dan praktik tata kelola 

perusahaan yang baik dengan adanya tuntutan dari stakeholder (Tarigan dan 

Semuel, 2014).  

Dalam jangka panjang tujuan perusahaan adalah mengoptimalkan nilai 

perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan menggambarkan semakin 

sejahtera pula pemiliknya. Nilai perusahaan akan tercermin dari harga pasar 

sahamnya (Untung dan Hartini, 2006). Peningkatan nilai perusahaan dapat 

tercapai apabila ada kerja sama antara manajemen perusahaan dengan pihak 

lain yang meliputi shareholder maupun stakeholder dalam membuat keputusan-

keputusan keuangan dengan tujuan tertentu. 

Ibrahim et al., (2015) meneliti tentang Karakteristik Perusahaan, Luas 

Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility dan Nilai Perusahaan. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa karakteristik perusahaan yang terdiri dari 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tangung jawab 

sosial. Namun di sisi lain konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan tangungjawab sosial, sedangkan pengungkapan tangungjawab 

sosial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

Putra dan budiasih, (2017) meneliti tentang Pengaruh Karakteristik 

Perusahaan Dan Kepemilikan Institusional Pada Nilai Perusahaan Dengan Csr 
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Sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitian Variabel mediator yakni CSR 

dinilai tidak memediasi hubungan antara Profitabilitas pada Nilai Perusahaan. 

Hal ini berarti bahwa profitabilitas tidak dapat meningkatkan nilai perusahaan 

yang didukung oleh CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Variabel mediator 

yakni CSR dinilai tidak memediasi hubungan antara Leverage pada Nilai 

Perusahaan. Hal ini berarti bahwa leverage tidak dapat meningkatkan nilai 

perusahaan yang didukung oleh CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Variabel 

mediator yakni CSR dinilai memediasi hubungan antara Ukuran Perusahaan 

pada Nilai Perusahaan. Hal ini berarti ukuran perusahaan dapat meningkatkan 

nilai perusahaan yang didukung oleh CSR yang dilakukan oleh perusahaan. 

Ikhwandarti et al., (2010) meneliti tentang Pengaruh Karakteristik 

Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dan Pengungkapan Informasi Sosial 

Sebagai Variabel Intervening. Pada hasil penelitian dapat disimpulkan secara 

keseluruh-an bahwa variabel pengungkapan informasi sosial tidak berhasil 

menjadi variabel intervening dalam hubungannya dengan prosentase 

kepemilikan manajemen, tipe industri dan profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini dikarenakan pengungkapan informasi sosial dianggap 

sebagai beban bagi perusahaan, karena menyalurkan kekayaan perusahaan 

untuk kepentingan sosial. 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh karakteristik 

perusahaan terhadap Nilai Perusahaan dengan luas pengungkapan tanggung 

jawab sosial sebagai variabel intervening. Dengan adanya beberapa pemaparan, 

teori dan ketidakkonsistenan penelitian sebelumnya maka peneliti ingin 
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mengetahui dan menguji pengaruh karakteristik perusahaan terhadap 

Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. 

Akan tetapi jika pada penelitian sebelumnya objek yang digunakan adalah 

perusahaan manufaktur dan pertambangan maka kali ini peneliti memakai 

objek pada seluruh perusahaan yang menerbitkan Sustainability Report (SR).  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah 

tersebut di atas, maka penelitian ini dapat peneliti rumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan?  

2. Apakah karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

dengan luas pengungkapan corporate sosial responsibility sebagai variabel 

intervening? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris 

mengenai hal-hal sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan  terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan terhadap nilai 

perusahaan dengan luas pengungkapan corporate sosial responsibility 

sebagai variabel intervening. 
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D. Manfaat Penelitian  

Dengan adanya hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat-manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi para peneliti selanjutnya untuk mengevaluasi lebih luas 

lagi dalam pengungkapan informasi-informasi yang bersifat sukarela oleh 

perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan yang menerbitkan 

Sustainability Report yang ada di indonesia.  

2. Bagi Perusahaan, dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

membantu pihak manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan-

kebijakan terkait pengungkapan informasi yang bersifat sukarela. 

3. Bagi Investor, hasil dari penelitian ini diharapkan bagi para investor lebih 

memahami dampak positif dari adanya pengungkapam informasi yang 

bersifat sukarela.  

 


