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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Permasalahan eksploitasi sumber daya alam dan rusaknya lingkungan 

karena operasi perusahaan yang berlomba mencari laba sebanyak-banyaknya 

tanpa menghiraukan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin terjadi menjadi 

latar belakang munculnya konsep Corporate Social Responsibility (CSR). 

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menekankan pentingnya peranan 

perusahaan dalam memberikan kontribusinya bagi masyarakat dan lingkungan. 

Konsep CSR semakin berkembang setelah dilaksanakannya Konferensi Tingkat 

Tinggi (KTT) di Rio De Jeneiro, Brazil pada tahun 1992 yang menghasilkan 

kesepakatan mengenai perubahan paradigma pembangunan, dari pembangunan 

yang hanya bersifat ekonomi menjadi pembangunan yang bersifat berkelanjutan 

atau yang dikenal sebagai sustainable development. Dari kesepakatan ini, 

muncullah kesadaran bahwa perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung 

jawab keuangan saja, namun tanggung jawab perusahaan juga harus berpihak 

pada prinsip triple bottom line reporting. Triple bottom line reporting telah 

ditegaskan dalam Elkington (1997) dalam Deegan (2004) sebagai laporan yang 

memberikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan ekonomi, sosial, dan 

lingkungan dari sebuah entitas. Apabila prinsip triple bottom line reporting dapat 

diimplementasikan dengan baik, maka akan menunjukkan bahwa akuntabilitas 

perusahaan tidak hanya untuk melaksanakan kegiatan ekonomi mereka, tetapi 

juga untuk pelaksanaan kegiatan sosial dan lingkungan. 
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 Peranan prinsip triple bottom line reporting dapat mengakomodir 

kepentingan stakeholder secara luas, bukan hanya mengakomodir kepentingan 

stockholder dan bondholder semata. Dalam mengakomodasi masalah sosial yang 

dihadapi oleh perusahaan, diperlukan informasi yang lengkap mengenai dampak 

lingkungan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas entitas bisnis sehingga dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mendeteksi secara langsung 

stabilitas lingkungan sosial dan hubungannya dengan kelangsungan hidup 

perusahaan (Putra, 2011).  

 Pengungkapan (disclosure) yang dilakukan oleh perusahaan adalah alat 

yang penting untuk mengkomunikasikan kinerja ekonomi, lingkungan hidup, dan 

sosial suatu perusahaan. Pengungkapan tersebut meliputi ketersediaan informasi 

keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan 

lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya yang dapat dibuat di dalam laporan 

tahunan perusahaan (annual report) atau laporan sosial terpisah (Elijido-Ten, 

2004). 

 Dalam era globalisasi, kemajuan informasi, teknologi, dan keterbukaan 

pasar seperti sekarang ini, isu-isu tentang CSR menjadi topik yang banyak 

dibicarakan. Masyarakat semakin kritis dan peduli terhadap isu-isu sosial dan 

lingkungan. Beberapa isu seperti polusi, pencemaran limbah pabrik, 

pengangguran, kualitas dan keamanan produk, serta hak dan keselamatan tenaga 

kerja semakin sering disoroti oleh masyarakat. Selain itu, perilaku sosial sebuah 

perusahaan juga tidak lepas dari perhatian masyarakat. Seperti terungkap dalam 

suatu survei di tahun 1999 terhadap ribuan responden di dunia (23 negara di 6 

benua), dengan hasil seperti berikut: (a) separuh responden menyatakan care 
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about the social behaviour of companies, (b) dua pertiga responden ingin 

perusahaan meninggalkan peranan perusahaan yang hanya menekankan pada: 

membuat keuntungan, membayar pajak, dan menggunakan tenaga kerja; mereka 

meminta agar fokus perusahaan adalah juga bagaimana menyumbang pada tujuan-

tujuan masyarakat secara lebih luas (broader societal goals); dan (c) perhatian 

masyarakat sekarang lebih pada corporate citizenship, daripada hanya pada brand 

reputation dan financial factors (Reksodiputro dalam Mirfazli & Nurdiono, 

2007). 

 Para pemimpin perusahaan saat ini menghadapi dinamika dan tantangan 

dalam menerapkan standar etika sosial dalam praktik tanggung jawab bisnis. 

Meningkatnya tekanan untuk CSR menempati peringkat ke-dua dalam financial 

times / PriceWaterhouseCoopers yang melakukan survey tentang pandangan dari 

750 Chief Executive Officers (CEO) dalam hal tantangan bisnis yang paling 

penting bagi perusahaan tahun 2001. Perusahaan, khususnya yang beroperasi 

dalam pasar global, secara meningkat menyarankan untuk menyeimbangkan 

antara komponen sosial, ekonomi, dan lingkungan dari bisnisnya selain 

meningkatkan nilai pemegang saham (Morimoto, Ash & Hope, 2004). 

Menghadapi hal ini, perusahaan sebagai pelaku bisnis harus secara serius dan 

terbuka dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung kepentingan sosial, 

tidak hanya kegiatan yang berorientasi profit. Perusahaan dianggap sebagai pelaku 

bisnis yang ikut memberikan kontribusi negatif terhadap lingkungan. Untuk itu, 

perusahaan tersebut harus melakukan kegiatan sosial sebagai wujud 

pertanggungjawaban sosial atas dampak negatif yang ditimbulkan. 
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 Dewasa ini, CSR semakin marak diterapkan oleh perusahaan diseluruh 

belahan dunia. Banyak perusahaan telah melaksanakan kegiatan CSR dan dengan 

sukarela membuat laporan dari kegiatan CSR yang telah dilakukan. Di Indonesia, 

praktik CSR semakin menguat terutama setelah diberlakukannya UU No.40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pasal 1 point 3 yang menyebutkan 

bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan 

sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Implementasi atas peran tanggung jawab sosial tersebut diatur dalam Pasal 74 UU 

Nomor 40 Tahun 2007, dan pelaksanaannya harus dilaporkan dalam laporan 

tahunan perusahaan (pasal 66 ayat 2c). 

 Tanggung jawab sosial dan lingkungan juga diatur dalam UU Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terkait dengan perusahaan yang terdaftar 

di pasar modal. Regulasi tersebut menjelaskan kewajiban bagi setiap penanam 

modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, menghormati 

tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, dan 

mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab 

sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility/CSR) dipandang sebagai 

bentuk kontribusi perusahaan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait atas 

tanggung jawab sosial dan kelangsungan perusahaan. Hal tersebut memperluas 

tanggung jawab perusahaan di luar peran konvensionalnya yaitu untuk 

menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal. Gray et al. (1995) 

menyatakan bahwa CSR merupakan tanggung jawab dunia bisnis untuk menjadi 

akuntabel terhadap seluruh stakeholder, bukan hanya kepada stockholder saja. 
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 Namun peraturan-peraturan pemerintah tersebut tidak memberikan pedoman 

khusus mengenai bagaimana dan informasi apa saja yang harus dilaporkan 

mengenai kegiatan CSR, sehingga pengungkapan mengenai informasi CSR di 

Indonesia masih dirasa kurang. Berbagai alasan perusahaan dalam melakukan 

pengungkapan informasi CSR secara sukarela diteliti dalam penelitian 

sebelumnya, diantaranya adalah karena untuk mentaati peraturan yang ada, untuk 

memperoleh keunggulan kompetitif melalui penerapan CSR, dan memenuhi 

ekspektasi masyarakat, untuk melegitimasi tindakan perusahaan, dan untuk 

menarik investor (Deegan dan Blomquist, 2001; Hasnas, 1998; Patten, 1992; 

dalam Basamalah dkk, 2005). 

 Perusahaan akan mengungkapkan pelaksanaan CSR agar bentuk kontribusi 

yang telah dilakukan perusahaan tersebut dapat diketahui oleh berbagai pihak 

yang berkepentingan. Untuk mengkomunikasikan CSR yang telah dilaksanakan, 

maka aktivitas tanggung jawab sosial dan hal-hal terkait dilaporkan dalam laporan 

tahunan sebagai bentuk corporate social and environmental responsibilitiy 

reporting. Dengan pelaporan pelaksanaan CSR dalam laporan tahunan perusahaan 

ini, perusahaan diharapkan memperoleh legitimasi atas peran sosial dan 

kepedulian lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut, sehingga 

perusahaan akan memperoleh dukungan dari masyarakat dan kelangsungan hidup 

perusahaan dapat diperoleh (Gray et al., 1995). 

 Pengungkapan informasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan akan 

berbeda-beda tergantung pada karakteristik dari masing-masing perusahaan. 

Karakteristik perusahaan merupakan ciri-ciri khusus perusahaan yang 

membedakannya dari perusahaan lain. Karakteristik perusahaan dapat berupa 
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ukuran perusahaan, leverage, basis perusahaan, jenis industri, serta profil dan 

karakteristik perusahaan lainnya (Marwata, 2001). Dampak kegiatan operasional 

perusahaan terhadap lingkungan hidup akan mempengaruhi pengungkapan 

lingkungan yang dilakukan perusahaan (Hannifa dan Cooke, 2000). 

 Wallace et. al. (1994) dalam Cahyono (2010) menyatakan bahwa 

karakteristik perusahaan menurut konteks pelaporan keuangan dapat 

diklasifikasikan menurut struktur dan kinerja perusahaan. Pada penelitian ini 

struktur perusahaan dapat dilihat dari kepemilikan saham publik, leverage, 

likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Sedangkan katagori kinerja 

dilihat dari likuiditas dan profitabilitas.  

 Kepemilikan saham publik (public shareholding) merupakan proporsi 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik/masyarakat terhadap saham 

perusahaan. Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh publik diduga 

akan memberikan pengungkapan CSR yang lebih luas dibandingkan dengan 

perusahaan yang sahamnya tidak dimiliki oleh publik. Hal ini dikarenakan 

semakin banyak pemegang saham, maka semakin banyak pula pihak yang 

berkepentingan (Cahyono, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari 

(2009) dan Amalia (2005) mendukung hubungan antara kepemilikan saham 

publik terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Rahajeng (2010) dan Putra (2011) menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

 Leverage memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki 

perusahaan, sehingga dapat diketahui tingkat resiko tak tertagihnya suatu hutang. 

Menurut Belkaoui dan Karpik (1989), semakin tinggi tingkat leverage 
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perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian 

kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih 

tinggi. Supaya laba yang dilaporkan tinggi, maka manajer harus mengurangi 

biaya-biaya termasuk biaya untuk mengungkapkan CSR. Sulkowski et. al (2010), 

Cormier dan Magnan (2003), dan Cahyono (2010) menyatakan bahwa leverage 

berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Namun Miranti (2009), Razeed 

(2010), dan Elijido-Ten (2004) menunjukkan leverage tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR. 

 Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

mendanai operasional perusahaan dan melunasi kewajiban jangka pendeknya. 

Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tinggi cenderung melakukan 

pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak luar karena ingin 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kredibel (Cooke, 1989). Syarir dan 

Suhendra (2010) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan CSR. Namun penelitian yang dilakukan oleh Andi Kartika (2010), 

Rahajeng (2010), dan Sutomo (2004) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh 

negatif terhadap pengungkapan CSR. 

 Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Meek et. al. 

(1995) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi 

memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk melakukan pengungkapan 

lingkungan. Razeed (2010), Miranti (2009), dan Cahyono (2010) menunjukkan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. 

Namun hasil ini bertentangan dengan penelitian Putra (2011), Rahman & 
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Widyasari (2008), dan Sembiring (2005) yang menunjukkan bahwa profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

 Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan dilihat dari 

besar kecilnya modal yang digunakan, total aktiva yang dimiliki, atau total 

penjualan yang diperoleh. Perusahaan besar kemungkinan mengungkapkan lebih 

banyak informasi dibandingkan dengan perusahaan kecil karena perusahaan yang 

berukuran lebih besar cenderung memiliki public demand akan informasi yang 

lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang lebih kecil (Bernardi, 2009). 

Sembiring (2005), Farook & Lanis (2005), Reverte (2008), Nurkhin (2009), 

Murcia & Souza (2009), Yuen et. al. (2009), dan Waryanto (2010) membuktikan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh porsitif terhadap pengungkapan CSR. 

Sedangkan Miranti (2009), Elijido-Ten (2004), dan Permatasari (2009) 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (size) tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR.  

 Berdasarkan uraian penjelasan karakteristik perusahaan di atas, karakteristik 

perusahaan merupakan faktor yang diindikasikan memiliki pengaruh terhadap 

pengungkapan CSR. Dengan demikian, peneliti ingin mencoba untuk mengadopsi 

faktor-faktor tersebut sebagai variabel penelitian dalam penelitian ini, faktor-

faktor tersebut antara lain: kepemilikan saham publik, leverage, likuiditas, 

profitabilitas, dan ukuran perusahaan. 

 Penelitian di Indonesia mengenai pengaruh karakteristik perusahaan 

terhadap pengungkapan CSR salah satunya dilakukan oleh Sembiring (2005). 

Dalam penelitiannya, Sembiring menggunakan variabel ukuran perusahaan, 

ukuran dewan komisaris, profil perusahaan, leverage, dan profitabilitas untuk 
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mewakili karakteristik perusahaan. Dengan menggunakan analisis regresi 

berganda, Sembiring memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan, ukuran dewan 

komisaris, dan profil perusahaan berpengaruh signifikan dengan arah positif 

terhadap pengungkapan CSR. Sementara variabel profitabilitas, dan leverage 

terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. 

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan periode penelitian selama lima 

tahun, yaitu mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dengan harapan 

hasil penelitian ini dapat mencerminkan perkembangan pengungkapan CSR yang 

dilakukan oleh perusahaan dan hasil penelitian yang dihasilkan dapat lebih valid. 

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 

BEI. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan yang sahamnya terdaftar dalam 

indeks LQ45 BEI merupakan perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik dan 

mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan perusahaan. 

 Pengungkapan CSR diukur dengan menggunakan skor pengungkapan CSR 

pada laporan tahunan perusahaan yang menjadi populasi dalam penelitian ini. 

Skor diberikan pada tiap-tiap item pengungkapan kegiatan CSR yang terdapat 

dalam laporan tahunan perusahaan. Bobot skor menggunakan CSRDI seperti yang 

dilakukan oleh Nurkhin (2009). 

 Dari keseluruhan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka 

penulis tertarik untuk menganalisis hubungan antara karakteristik perusahaan, 

yang diwakili oleh kepemilikan saham publik, leverage, likuiditas, profitabilitas, 

dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan informasi CSR yang diungkapkan 

dalam laporan tahunan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 BEI dalam 

bentuk skripsi dengan judul “PENGARUH KARAKTERISTIK 



10 
 

PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB 

SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) PADA PERUSAHAAN YANG 

TERDAFTAR DI INDEKS LQ45 BURSA EFEK INDONESIA (BEI)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kepemilikan saham publik, leverage, likuiditas, profitabilitas, 

 dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

 tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui apakah kepemilikan saham publik, leverage, likuiditas, 

 profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

 pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengimplementasikan ilmu yang 

diperoleh selama di bangku kuliah dalam kaitannya dengan penelitian 

yang dilakukan serta mengembangkan kemampuan peneliti untuk dapat 

berpikir analisis dan kritis di dalam mengamati setiap permasalahan yang 

ada. 
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2. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dalam proses belajar 

mengajar mahasiswa. 

3. Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk keperluan 

pendidikan terutama di bidang keuangan dan dapat digunakan sebagai 

bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang 

pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan (CSR). 


