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1.1 LataruBelakanguPenelitian  

Pengungkapan Corporate Social Responsibility adalah salah satu 

kewajiban untuk setiap perusahaan yang telah diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan. Undang-undang menyatakan bahwa “perseroan yang menjalankan 

kegiatan perdagangan, manufaktur dan jasa yang berkaitan dengan sumber daya 

alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR)” dan 

adalah bentuk salah satu tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat yang 

berada pada lokasi operasional perusahaan. 

Sebagian besar perusahaan yang berada dibelahan dunia menjalankan 

tanggung jawab sosial perusahaan sebagai tanda kepedulian terhadap masyarakat. 

Karena aktivitas operasional yang dijalankan oleh perusahaan sedikit banyak tidak 

terlepas dari kegiatan masyarakat di sekitar perusahaan. Tanggung jawab sosial 

juga diibaratkan sebagai upaya suatu perusahaan untuk mengurangi dampak yang 

negatif dan memperbesar dampak positif suatu operasional perusahaan untuk 

seluruh pemangku kepentingan dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan 

yaitu dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Wibisono, 2007). 

Sama halnya dengan konsep Triple Bottom Line (Elkington, 1997) ialah 

“3P” yaitu profit, people, and planet dimana suatu perusahaan bisa berhasil jika 

tidak selalu mementingkan profit saja, namun juga mementingkan kesejahteraan 

masyarakat dan akan selalu peduli kepada lingkungan (Wibisono, 2007). 
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Pada kenyataannya, yang terjadi sekarang banyak perusahaan yang tidak 

melakukan CSR walaupun telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 yang 

menyatakan bahwa tanggung jawab sosial ialah kewajiban yang harus dilakukam 

oleh perusahaan namun apabila dilihat dari PSAK tanggung jawab sosial adalah 

bentuk sukarela yang boleh dilakukan suatu perusahaan ataupun entitas tertentu 

(Wibisono, 2007).  

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis mengambil kesimpulan untuk 

melakukan penelitian mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial dengan 

mengambil judul “Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Struktur 

Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada 

Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.”apapa apapa apap apapa  

 

1.2 PermasalahantPenelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat 

diidentifikasikan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan? 

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan? 

4. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan? 
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5. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan? 

6. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan? 

7. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan? 

8. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan? 

wisudawisudajwidsjdsjawiusadwdwjdsjdajdadafjnsfnsjfsjfcjdsfjsjds 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hasil dan analisa apakah ada pengaruh signifikan positif 

antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

2. Untuk mengetahui hasil dan analisa apakah ada pengaruh signifikan positif 

antara profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

3. Untuk mengetahui hasil dan analisa apakah ada pengaruh siginifikan 

positif antara leverage terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

4. Untuk mengetahui hasil dan analisa apakah ada pengaruh signifikan positif 

antara umur perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

5. Untuk mengetahui hasil dan analisa apakah ada pengaruh signifikan positif 

antara kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial. 

6. Untuk mengetahui hasil dan analisa apakah ada pengaruh signifikan positif 

antara kepemilikan asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 
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7. Untuk mengetahui hasil dan analisa apakah ada pengaruh signifikan positif 

antara kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial. 

8. Untuk mengetahui hasil dan analisa apakah ada pengaruh signifikan positif 

antara kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab sosial dapat 

memberikan manfaat kepada: 

1. Bagi badan usaha (Perseroan Terbatas) 

Hasil penelitian menghasilkan informasi penting bagi perusahaan 

mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam 

melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Pihak perusahaan 

diharapkan mampu menjaga keberlangsungan perusahaan dengan adanya 

tanggung jawab sosial. 

2. Bagi penanam modal 

Hasil penelitian bisa djadikan sebagai bahan pertimbangan obyektif dalam 

pengambilan keputusan investasi dimana investor tidak hanya selalu 

memprioritaskan laba namun menekankan pada tanggung jawab itu 

sendiri. 

3. Bagi akademisi perguruan tinggi 

Akademisi dapat memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh 

karakteristik perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap pengungkapan 
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tanggung jawab sosial sehingga dapat menambah pengetahuan mengenai 

pengungkapan tanggung jawab sosial. 

4. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian dapat memberikan informasi tanggung jawab perusahaan 

kepada masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.  

 

1.4 SistematikabPembahasan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, bagian ini akan 

menjelaskan penelitian ini terdiri dari lima bab. Isi penelitian secara garis besar 

adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN alkfdafafklfaklfnasscsncjncncndndsncsdfndfjdaksllalal 

` Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari hasil penelitian 

serta sistematika penulisan atas penyusunan skripsi ini secara keseluruhan. 

BAB II  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESISdjadnsndnja 

 Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan, yang melandasi 

masalah yang akan diteliti dan penjelasan dari penelitian sebelumnya yang 

berasal dari berbagai sumber model penelitian dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN djdakjfdfdfdnadlkfsndnfnsdjfjnffdndxaksdasdl 

 Bab ini mendeskripsikan uraian mengenai rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik 

pengumpulan data serta uji normalitas dan metode analisis regresi panel. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN dfjflkfmfmdsfsdnvsnvnsdvldsfsdfcsl 
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 Bab ini menjelaskan uraian yang didapatkan dari hasil uji data 

menggunakan perangkat lunak atau software. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASIfdsffffwwe 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analiss dan pembahasan 

penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dari 

penelitian ini, serta saran atau rekomendasi kepada peneliti yang akan 

datang. 
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