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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah 

konsep dan bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat karena pada 

dasarnya aktifitas perusahaan tidak terlepas dari kontak sosial bersama 

masyarakat, karena itu perusahaan juga akan meningkat dampak positif dari 

operasional perusahaan melalui tanggung jawab sosial. Hal ini juga untuk 

membangun timbal baliknya suatu hubungan yang saling membangunkan antar 

perusahaan sama masyarakat serta lingkungan sekelilingnya. Jika masyarakat 

menganggapnya sebuah perusahaan tidak mempedulikan aspek sosial atau 

lingkungan dan tidak merasakannya secara berlangsung dan akan merasa 

pengaruhnya negatif dalam beroperasional perusahaan. 

Pernyataan ini juga disesuaikan dengan konsep Triple Bottom Line 

(Elkington, 1997) dimana konsep ini mengimplikasikan bahwa perusahaan harus 

lebih mengutamakan stakeholder dari pada kepentingan shareholder (pemegang 

saham). 

Undang undang No. 40 Tahun 2007 mengemukakan “Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan dan Lingkungan”. UU ini menyatakan yaitu “perseroan yang 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang jasa yang berkaitan dengan sumber 

daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan 

Lingkungan”. Yakni akan memenuhi tuntunan masyarakat agar pelayanan lebih 

tepat, kepastian hukum, dan tuntunan pengembangkan dunia usaha disesuaikan 

pada prinsip kelolaan perusahaan yang tepat dan tata kelola perusahaan yang baik. 
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Ismail (2009) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial merupakan 

suatu bisnis yang disesuaikan sama kemauan pemilik usaha (owner), biasa pada 

bentuk menghasilkan uang sebanyaknya mungkin sama menghindahkan aturan 

dasar masyarakat dalam hukum dan perundang-undangan. Tanggung jawab sosial 

perusahaan yaitu hal penting akan melakukan oleh perusahaan saat kegiatan 

beroperasional. 

Faktor tata kelolaan perusahaan, tanggung jawab sosial juga dapat 

mempengaruhi pada karakteristik perusahaan, yakni profiabilitas serta company 

size, perusahaan mempunyai sumber daya dengan penghasilan yang tinggi juga 

menunjukkan perfoma yang baik serta menunjukkan kesan baik kepada 

penggunaannya (Spence, 1973). 

Berdasarkan latar belakang yang diatas mengungkapkan, untuk 

mengetahui lebih dalam penelitian melakukan ini tentang pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan berjudul “Analisis Pengaruh Tata Kelola dan 

Karakteristik Perusahaan atas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan pada Perusahaan Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Masalah dari latar belakang menguraikan diatas, bahwa perumusan 

diidentifikasikan penelitian ini dikatakan antara lain: 

1. Seberapa besarkah Dewan Komisaris memiliki pengaruhnya terhadap 

tanggung jawab sosial perusahaan ? 

2. Seberapa besarkah Audit Committee memiliki pengaruhnya terhadap 

tanggung jawab sosial perusahaan ? 
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3. Seberapa besarkah Profitability memiliki pengaruhnya terhadap 

tanggung jawab sosial perusahaan ? 

4. Seberapa besarkah Likuiditas memiliki pengaruhnya terhadap tanggung 

jawab sosial perusahaan ? 

5. Seberapa besarkah Leverage memiliki pengaruhnya terhadap tanggung 

jawab sosial perusahaan ? 

6. Seberapa besarkah Ukuran Perusahaan memiliki pengaruhnya terhadap 

tanggung jawab sosial perusahaan ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Dalam bentuk penelitian ini mempunyai tujuan yang dicapaikan yakni 

adalah: 

1. Diketahui apakah Dewan Komisaris pengaruh signifikan terhadap 

tanggung jawab sosial perusahaan. 

2. Diketahui apakah Komite Audit pengaruh signifikan terhadap tanggung 

jawab sosial perusahaan. 

3. Diketahui apakah Profitabilitas pengaruh signifikan terhadap tanggung 

jawab sosial perusahaan. 

4. Diketahui apakah Likuiditas pengaruh signifikan terhadap tanggung 

jawab sosial perusahaan. 

5. Diketahui apakah Leverage pengaruh signifikan terhadap tanggung jawab 

sosial perusahaan. 
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6. Diketahui apakah Ukuran Perusahaan pengaruh signifikan terhadap 

tanggung jawab sosial perusahaan. 

1.3.2  Manfaat Penelitian 

Berikut terdapat beberapa manfaatnya yang akan dapat memberikan hasil 

pada penelitian ini, yakni: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini mendapatkan informasi bahwa, penelitian diharapkan 

bukti empiris yang berhubungan dengan kesadaran perusahaan dalam 

menerapkan Corporate Social Responsibility untuk kemajuan perusahaan 

dapat bertahan lebih lama dan berkelanjutannya. 

2. Bagi Investor 

Memberikan informasi atau masukan yang mengenai kegiatan Corporate 

Social Responsility yaitu sebuah perusahaan, sehingga dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pertimbangan investor 

untuk menginvestasi pada perusahaan. 

3. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi penting yang mengenai kegiatan Corporate 

Social Responsibility yaitu perusahaan untuk mendapatkan hak sosial 

dari perusahaan tersebut. 

4. Bagi Akademisi 

Tujuan penelitian berharap dapat sebuah gambaran tentang pengaruhnya 

tata kelola dan karakteristik perusahaan atas pengungkapan Corporate 

Social Responsibility dan digunakan variabel ukuran yang berhubungan 

dengan akuntansi. 
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1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika memberikan tujuan untuk diuraikan secara keseluruhan dari 

isi serta pembahasan pada bab penyusunan yang terdapat pada penelitian antara 

lain, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, 

tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan dari 

penyusunan penelitian ini. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini memberikan uraian secara sistematis mengenai penelitian-

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang akan 

dibahas dalam penyusunan penelitian ini, model penelitian yang 

dikembangkan penulis dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan dan objek penelitian, definisi 

operasional variabel yang akan diuji dalam penelitian ini, teknik 

pengumpulan data yang diperlukan serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA PEMBAHASAN 

Bab ini menberikan hasil dari uji data serta memberi penjelasannya 

tentang penghasilan uji data yang sudah menguji. 
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BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan menyimpulkan peneliti dalam hasil penyusunan 

penelitian dan keterbatasannya dari penelitian ini serta 

merekomendasikan yang akan memberikan bagi penelitian berikutnya. 

 

Nely Andani, Analisis Pengaruh Tata Kelola dan Karakteristik Perusahaan Atas Pengungkapan 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perusahaan Bursa Efek Indonesia, 2018 
UIB Respository©2018




