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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan sudah mulai terlibat dalam kegiatan tanggung jawab sosial 

dan mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dalam laporan 

keuangan. Ini dikarenakan peran bisnis di seluruh dunia telah berkembang selama 

beberapa dekade terakhir dari “memaksimalkan keuntungan” menjadi “sosial 

yang bertanggung jawab”. Salah satu alasan bergesernya peran bisnis ini adalah 

karena perusahaan menciptakan kekayaan dan kesempatan kerja bagi masyarakat, 

tetapi di sisi lain perusahaan juga mencemari dan merusak ekologi yang 

memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia dan keanekaragaman hayati 

di seluruh dunia. Bergesernya peran bisnis ini menuntut perusahaan tidak hanya 

bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh 

pemangku kepentingan (Rouf, 2011). 

Pada zaman modern ini, para pemangku kepentingan tidak hanya melihat 

angkat profit yang perusahaan dapatkan, tetapi juga mempertanyakan apa 

konstribusi perusahaan terhadap masyarakat. Seiring dengan banyaknya masalah 

sosial yang terjadi, sehingga para pemangku kepentingan menuntut perusahaan 

untuk mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial dalam laporan keuangan 

(Yekinni, 2008). Selain itu, pengungkapan informasi tanggung jawab sosial pada 

laporan keuangan juga dilihat oleh investor sebagai hal yang sangat penting dalam 

pengambilan keputusan investasi (Chek et al., 2013). 
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Penelitian ini menarik untuk dilakukan untuk memverifikasi ulang hasil 

penelitian terdahulu tentang pengaruh karakteristik dan struktur kepemilikan 

perusahaan terhadap praktek pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada horizon 

waktu penelitian dan negara dimana penelitian ini menggunakan data perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Oleh 

karena itu, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh 

Karakteristik dan Struktur Kepemilikan Perusahaan terhadap 

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Pemasalahan Penelitian 

Kesadaran tentang pentingnya mempraktikkan tanggung jawab sosial 

menjadi tren dunia seiring dengan semakin maraknya perilaku yang menyimpang 

dari perusahaan. Konsep tanggung jawab sosial dibuat populer di Indonesia 

karena insiden lingkungan, seperti pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh 

PT. Surabaya Kertas Tbk yang menyebabkan kali Surabaya terkontaminasi logam 

berat, padahal kali Surabaya adalah sumber air bersih bagi warga kota Surabaya. 

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan tambang terbesar di 

dunia Grasberg di Papua Barat juga merupakan salah satu insiden lingkungan 

yang populer. Kasus-kasus ini semakin membuka mata masyarakat umum, 

pemerintah dan korporasi tentang pentingnya tanggung jawab sosial (Setyorini & 

Ishak, 2012). 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian ini adalah 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial? 

2. Apakah umur perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial? 

4. Apakah leverage berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial? 

5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial? 

6. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial? 

7. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial? 

8. Apakah kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

2. Untuk mengetahui apakah umur perusahaan berpengaruh signifikan 

positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

3. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh signifikan positif 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

4. Untuk mengetahui apakah leverage berpengaruh signifikan positif 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

5. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh 

signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

6. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh 

signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

7. Untuk mengetahui apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh 

signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

8. Untuk mengetahui apakah kepemilikan asing berpengaruh signifikan 

positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut:  

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian dapat memberikan tambahan informasi mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial dan 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaaan dalam 

membuat kebijakan tanggung jawab sosial terutama kebijakan 

pengungkapan informasi tanggung jawab sosial dalam laporan keuangan. 

2. Bagi investor 

Hasil penelitian dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial, 

sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial dapat dianalisis dan 

dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. 

3. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi para 

stakeholders, khususnya masyarakat untuk mendorong penerapan 

tanggung jawab sosial sebagai bentuk good corporate governance dari 

perusahaan-perusahaan di dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran 

sosial perusahaan terhadap keberadaan dari masyarakat. 
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4. Bagi akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan dijadikan 

referensi-referensi untuk penelitian akuntansi selanjutnya, khususnya 

penelitian mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini memberikan gambaran secara garis besar 

mengenai bagian isi dan pembahasan dari skripsi yang disusun dalam 5 bab, yaitu: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang penelitian,     

perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II   KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini disajikan tentang kerangka teoritis yang berkaitan dengan topik   

penelitian, model penelitian sebelumnya, model penelitian yang 

diusulkan dalam penelitian ini dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan mendeskripsikan uraian tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel beserta pengukurannya, teknik 

pengumpulan data, dan metode analisis data.   
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini diuraikan hasil pengujian data, analisis statistik deskriptif, hasil 

uji outlier, hasil uji regresi panel dan hasil uji hipotesis beserta 

pembahasan dari hasil analisis-analisis yang dilakukan. 

 BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang merupakan 

jawaban atas permasalahan penelitian yang dirumuskan dalam 

pendahuluan, keterbatasan dari penelitian ini serta rekomendasi yang 

dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 
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