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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

 Kompetitor dunia bisnis yang ketat dapat mengakibatkan sebuah instansi 

perusahaan atau organisasi melakukan berbagai macam cara agar perusahaannya 

dapat mencapai keuntungan atau laba yang maksimal sehingga perusahaan 

tersebut menekan biaya-biaya yang seharusnya menjadi pengeluarannya agar 

perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian yang besar akibat karena adanya 

persaingan ini. Hal ini mengakibatkan sebuah instansi perusahaan seringkali 

mengabaikan masalah sosial yang timbul dikarenakan kegiatan aktivitas yang 

dijalankan oleh perusahaan tersebut, masalah sosial yang sering dijumpai seperti: 

1. Kesejahteraan karyawan perusahaan  

2. Kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar 

3. Pencemaran lingkungan  

4. Dampak buruk ekologi bagi kesehatan masyarakat  

5. Keanekaragaman hayati  

Hal ini yang mengakibatkan warga masyarakat yang ada di sekitar 

menuntut agar instansi perusahaan tersebut dapat lebih memperhatikan akibat 

dampak-dampak sosial yang timbul akibat kegiatan aktivitas perusahaan dan 

menuntut agar perusahaan tersebut dapat menanggani upaya-upaya untuk 

mengatasi dampak-dampak tersebut. Karena dengan adanya tuntutan masyarakat 

diatas sehingga adanya perkembangan teknologi maupun informasi yang ada di 

saat ini, sebuah instansi perusahaan atau organisasi akan melakukan penangganan 

yang berupa seperti melakukan aktivitas tanggung jawab sosialnya. Oleh karena 
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itu munculnya sebuah konsep akuntansi dengan penilaiannya terhadap akibat 

dampak-dampak sosial dan pengungkapan tanggung jawab sosial. Implementasi 

SRA (Social responsibility accounting) didalam organisasi yang sering disebut 

sebagai corporate social responsibility pada organisasi yang melaksanakan 

pengungkapan melalui sosialisasi terhadap corporate social responsibility 

kedalam laporan tahunan perusahaan. 

 Menurut penelitian Nugroho (2011) bahwa pengungkapan informasi yang 

terdapat didalam laporan keuangan tahunan sebuah instansi perusahaan terdapat 

dua kelompok, yaitu: 

1. Pengungkapan yang bersifat wajib (mandatory disclosure)  

2. Pengungkapan yang bersifat sukarela (voluntary disclosure)  

Dengan adanya tanggung jawab sosial tersebut, organisasi yang disebabkan 

karena dengan adanya tuntutan-tuntutan yang muncul dari warga masyarakat 

sekitar kepada para pengguna laporan keuangan atau pihak eksternal instansi 

perusahaan dikarenakan munculnya dampak dari kegiatan aktivitas yang 

dijalankan oleh instansi perusahaan tersebut. Sebuah instansi perusahaan atau 

organisasi yang menjadikan gagasan tersebut tidak lagi dituntutkan akan tanggung 

jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai yang dimiliki sebuah 

instansi perusahaan atau organisasi yang dapat mencerminkan kondisi 

keuangannya. Pengungkapan tanggung jawab sosial dapat diartikan sebagai hal 

yang sangat penting untuk diungkapkan kedalam laporan keuangan tahunan 

organisasi tersebut. Sehingga seluruh instansi atau organisasi yang terdaftar di 

BEI akan dituntut supaya dapat menyalurkan informasi perusahaan dalam bentuk 

transparan upaya kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh perusahaan tersebut, 
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sehingga sangat diperlukan peran dari akuntansi pertanggungjawaban sosial 

mengenai pengungkapan terhadap tanggung jawab social atau corporate social 

responsibility (Reni, 2006). 

 Laporan keuangan merupakan salah satu upaya untuk sebuah instansi agar 

dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan tersebut pada periode 

tertentu atau pada jangka waktu tertentu. Bagi pihak-pihak diluar manajemen 

perusahaan atau yang dikenal sebagai eksternal perusahaan, laporan keuangan 

berfungsi sebagai jendela yang menyalurkan informasi yang perlu diketahui oleh 

pihak pemegang saham atau yang dikenal sebagai eksternal perusahaan upaya 

mengenai kondisi keuangan perusahaan tersebut. Informasi-informasi inilah yang 

nantinya dijadikan sebagai bahan-bahan dan alat bantu investor untuk 

pengambilan keputusan investasinya. 

 Menurut IAI (2009), Suatu upaya dalam penyaluran informasi yang 

berstruktur mengenai kinerja keuangan dan posisi keuangan yang dimiliki oleh 

suatu organisasi. Keguanan dari penyajian laporan keuangan ialah salah satu cara 

menyalurkan informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan, kinerja 

keuangan dan arus kas entitas sebuah organisasi untuk kalangan pengguna laporan 

keuangan dari pihak internal perusahaan maupun eksternal instansi untuk 

pengambilan resiko atau keputusan ekonomi. “Penyajikan laporan keuangan dapat 

pula dilakukan oleh entitas secara terpisah mengenai laporan penambahan nilai 

dan lingkungan hidup, terutama bagi industri yang bergerak dibidang manufaktur 

yang memiliki peranan yang sangat penting di lingkungan hidup yang 

memandang karyawannya sebagai salah satu kelompok pengguna internal laporan 

keuangan yang memegang peranan penting”. Selain itu, terdapat upaya sebuah 
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instansi untuk melaksanakan perbaikan di dalam laporan keuangan untuk kegiatan 

operasionalnya dapat bersaing dengan instansi yang lainnya. Sementara untuk 

sekarang ini, unit bisnis tidak dapat terlepas dari masyarakat dan masyarakat juga 

tidak dapat tanpa unit bisnis. 

Kegiatan aktivitas sebuah perusahaan yang dampaknya lebih berpengaruh 

terhadap masyarakat sekitarnya adalah perusahaan yang memiliki kegiatan 

aktivitas operasi yang berskala besar, dampak berpengaruh kepada para pemegang 

saham yang memperhatikan program sosial yang ada. Dibutuhkan seorang dewan 

komisaris untuk pengungkapan CSR semakin efektif untuk mempermudah 

pengendalian dan memonitoring CEO. Memaksimalkan keuntangan atau laba 

merupakan salah satu tujuan sebuah perusahaan tetapi untuk aspek sosial dan 

lingkungan leverage juga merupakan tujuan perusahaan dikarenakan dengan 

adanya aspek sosial dan leverage perusahaan dapat menunjukkan seberapa 

besarnya asset yang dimiliki perusahaan yang didanai dengan hutang, apakah 

karena adanya pendanaan dari hutang tersebut dapat mempengaruhi terhadap 

pengungkapan CSR.  

Dengan adanya UU Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 tahun 2007 oleh 

sebab itu organisasi tersebut wajib melakukan pengungkapan terhadap tanggung 

jawab sosial dan melakukan pelaporan untuk laporan tahunannya. Sebagai alat 

informasi bagi stakeholders yang menilai kinerja sebuah perusahaan merupakan 

salah satu tujuan laporan keuangan. Dengan adanya laporan keuangan yang 

dijadikan sebagai alat informasi maka para investor asing dapat 

mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan dalam jangka waktu yang 

panjang. 
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 Menurut Sembiring (2005) leverage adalah tingkat ketergantungan sebuah 

instansi perusahaan atau organisasi terhadap hutang untuk membiayai kegiatan-

kegiatan aktivitas operasi yang dilakukan perusahaan yang dapat membuktikan 

tingkat resiko keuangan sebuah instansi perusahaan. Leverage yang semakin 

tinggi, maka sebuah instansi perusahaan berkemungkinan besar akan mengalami 

pelanggaran mengenai kontrak hutang, sehingga manager perusahaan melakukan 

pelaporan keuntungan waktu berjalan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan 

pelaporan keuntungan dimasa waktu yang akan datang dengan adanya tindakan 

pelaporan ini instansi perusahaan tersebut dapat mengurangi pengungkapan 

tanggung jawab sosial yang dilaporkan (Utami, 2011). 

Menurut Sari (2012) menyatakan untuk menentukan skala besar atau 

kecilnya skala yang dijalankan oleh suatu instansi perusahaan maka biasanya 

dapat menggunakan ukuran instansi perusahaan untuk menentukan skala yang 

dijalankan instansi perusahaan tersebut. Sebuah instansi perusahaan yang 

dikategorikan ke dalam skala besar maka instansi perusahaan tersebut biasanya 

cenderung lebih sering melakukan pengungkapkan tanggung jawab sosial 

dibandingkan dengan instansi perusahaan yang dikategorikan berskala kecil. Dari 

berbagai penelitian yang telah dilakukan berhubungan dengan pengungkapkan 

informasi tanggung jawab sosial  menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Hasil 

penelitian yang telah diteliti oleh Novrianto (2012) membuktikan bahwa leverage 

tidak berpengaruh yang negatif secara signifikan terhadap pengungkapan CSR. 

Hasil penelitian yang berpengaruh negatif menunjukkan babhwa rendahnya 

leverage sebuah perusahaan maka pengungkapan CSR yang diungkapkan oleh 

instansi tersebut semakin luas.  
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 Menurut Kamil dan Herusetya (2012) profitabilitas adalah rasio yang 

dimiliki sebuah organisasi dapat diukur kemampuannya dalam menghasilkan 

keuntungan pada tingkat penjualan, ekuitas dan aset. Selain itu juga profitabilitas 

merupakan tingkat keuntungan atau laba yang dapat menunjukkan kemampuan 

atau tingkat baik pengelolaan manajemen sebuah instansi, semakin tingginya 

profitabilitas suatu instansi maka cenderung informasi atau laporan keuangan 

yang diungkapan lebih banyak dan tersebar luas dikarenakan instansi tersebut 

ingin membuktikan kepada publik atau masyarakat banyak dan para pemegang 

saham bahwa kemampuan profitabilitas yang dimiliki perusahaan tersebut lebih 

unggul dibandingkan dengan instansi perusahaan-perusahaan yang bergerak 

dibidang usaha yang sama.  

 Gray et al. (1997) menyatakan bahwa berkembangnya pengungkapan 

informasi mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial berasal dari kesadaran 

publik yang tumbuh dan akan menjadi peran sebuah perusahaan ditengah-tengah 

masyarakat luas atau publik yang sedang mengalami kritis terhadap permasalahan 

tanggung jawab sosial, yaitu: 

1. Polusi  

2. SDM (sumber daya manusia) 

3. Limbah  

4. Mutu produk  

5. Presentase tingkat keamanan penggunaan produk  

6. Hak dan status tenaga kerja. 

Pelaksanaan pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan wacana yang 

mengemukakan bahwa sebuah instansi perusahaan yang multinasional maupun 
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nasional pada saat ini. Pada tanggal 20 Juli 2007, pemerintah Indonesia yang 

akhirnya turut memberikan perhatian terhadap penerapan CSR yang didukung dan 

diatur menurut UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseron Terbatas, dalam pasal 

74 menunjukkan “Perseroan yang sedang menjalankan kegiatan usahanya di 

bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melakukan 

pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan” (Ervinah, 2012). Tindak 

lanjut yang dilakukan oleh UU ini menyatakan bhawa PP No. 47 tahun 2012 Pasal 

2 menyebutkan “Setiap perseroan selaku subyek hukum mempunyai tanggung 

jawab sosial dan lingkungan”. Pertanggung jawaban sosial sebuah perusahaan 

diatur dengan UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Pasal 15 (b) 

menunjukkan bahwa “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan 

tanggung jawab sosial perusahaan”. Pasal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pengungkapan CSR dan lingkungan perusahaan yaitu “Pasal 66 yang menetapkan 

kewajiban bagi perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab sosial 

dan lingkungan dalam laporan tahunan”. Selain itu, aturan mengenai informasi 

lingkungan juga tercermin dalam Standar Akuntansi Keuangan yang tertera dalam 

IAI (2009). 

 Berangkat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang melakukan 

penelitian determinan terhadap pengunkapan tanggung jawab sosial sebuah 

organisasi dan penting untuk mengetahui dan memahami mengenai pengungkapan 

tanggung jawab sosial pada organisasi, sehingga penulis tertarik untuk 

melaksanakan penelitian ini. Penelitian ini berjudul “Analisa pengaruh Firm Size, 

Leverage, Profitabilitas dan Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan”. 
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1.2  Permasalahan Penelitian 

 Berdasarkan di atas berkaitan dengan yang diteliti oleh penulis, sehingga 

permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, antara lain:  

1. Apakah pengaruh ukuran sebuah instansi perusahaan terhadap 

pengungkapan CSR? 

2. Apakah pengaruh ukuran dewan komisaris sebuah instansi perusahaan 

terhadap pengungkapan CSR? 

3. Apakah pengaruh profitabilitas sebuah instansi perusahaan terhadap 

pengungkapan CSR? 

4. Apakah pengaruh leverage sebuah instansi perusahaan terhadap 

pengungkapan CSR? 

5. Apakah pengaruh ukuran, ukuran dewan komisaris, profitabilitas dan 

leverage sebuah instansi perusahaan terhadap pengungkapan CSR? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah ada diatas, tujuan dilakukan penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Upaya memahami pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan 

CSR? 

2. Upaya memahami pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap 

pengungkapan CSR? 

3. Upaya memahami pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap 

pengungkapan CSR? 
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4. Upaya memahami pengaruh leverage sebuah instansi perusahaan terhadap 

pengungkapan CSR? 

5. Upaya memahami pengaruh ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, 

profitabilitas dan leverage sebuah instansi perusahaan terhadap 

pengungkapan CSR? 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi pihak perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada suatu perusahaan 

agar dapat membuat kebijakan-kebijakan keuangan yang baik dan memberi 

informasi terutama leverage perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan 

komisaris dan ukuran perusahaan. 

2. Bagi Investor 

Hasil penelitian dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan investor terkait yang mempengaruhi pertumbuhan perusahaan 

tersebut. 

3. Bagi kalangan akademis 

Hasil penelitian yang dilakukan ini berupaya untuk memberikan kontribusi 

dalam liberatur penelitian di Indonesia untuk dijadikan sebagai referensi 

untuk penelitian selanjutnya, terutama untuk di bidang akuntansi keuangan. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Penulisan yang dilakukan terdapat lima bab. Sistematika pembahasan ini 

bermanfaat agar menggampangkan dalam gambaran umum melalui bagian-bagian 
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dari laporan penelitian ini. Isi penelitian secara garis besar disusun sebagai 

berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistematika pembahasan dari penyusunannya. 

BAB II   : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab II menjelaskan mengenai kerangka teoritis, penjelasan dari 

penelitian terdahulu, model yang mendasari penelitian dan 

perumusan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab III menjelaskan mengenai pendekatan dan metode penelitian 

yang diteliti dalam penelitian. Mencakup penjelasan tentang 

rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan 

pengukuran, teknik pengumpulan data, serta metode analisa.  

BAB IV  : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab IV menjelaskan mengenai deskripsi hasil penelitian data, 

serta analisa data dan pembahasan. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab V menjelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian 

dan saran. 
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