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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit. 

Namun, didalam menjalankan usahanya tersebut, perusahaan juga tidak dapat dipisahkan dari 

masyarakat. Disaat suatu perusahaan menjadi semakin berkembang, maka pada saat itu juga terjadi 

pula berbagai macam kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya, oleh karena itu 

diperlukan kesadaran untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Karena pada kenyataanya 

perusahaan tidak dapat lepas dari masyarakat, beberapa badan usahaha kini mengembangkan apa 

yang disebut dengan Corporate Sosial Responsibility (CSR). CSR merupakan bentuk kepedulian 

perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. CSR di harapakan dapat memenuhi tanggung 

jawabnya terhadap masnyarakat. 

Penerapan CSR saat ini tidak lagi dianggap sebagai cost, melainkan investasi perusahaan. 

Beberapa perusahaan yang mengerti akan penting nya kondisi lingkugnan menjadikan CSR 

merupakan salah satu strategi perusahaan demi terciptanya perkembangan dan keberlanjutan suatu 

perusahaan. CSR merupakan strategi yang sangat efektif untuk memperkuat brand  perusahaan 

yang nantinya dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat akan perusahaan tersebut. Disamping  

itu , CSR juga dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dan menjadi sarana 

pembelajaran bagi suatu perusahaan untuk menciptakan inovasi. 

Dewasa ini masyarakat mulai selektif dalam membeli produk yang mreka konsumsi. 

Mereka cenderung lebih memilih produk dari perusahaan yang ramah lingkungan di bandingkan 

produk lainya yang tidak ramah lingkungan. Survei yang dilakukan Booth-Harris Trust Monitor 

pada tahun 2001 dalam Sutopoyudo (2009) menunjukkan bahwa mayoritas konsumen akan 

meninggalkan suatu produk yang mempunyai citra buruk atau diberitakan negatif. Banyak manfaat 
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yang diperoleh perusahaan dengan pelaksanan corporate social responsibility, antara lain produk 

semakin disukai oleh konsumen dan perusahaan diminati investor. Berdasarkan survei tersebut  

dapat di simpulkan bahwa Corporate Social Responsibility dapat digunakan sebagai alat marketing 

bagi perusahaan bila itu dilaksanakan berkelanjutan. 

Peran pemerintah juga di perlukan dalam kemajuan CSR di Indonesia. Bentuk tekanan 

pemerintah dalam pelaksanaan CSR diwujudkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang disahkan pada 20 Juli 2007. Pasal 74 

Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan : (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan 

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). (2) TJSL merupakan kewajiban Perseroan yang 

dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan 

memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban 

dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (www.hukumonline.com). 

Dengan di terbitkannya undang-undang ini, maka perusahaan yang usahanya berkaitan dengan 

sumberdaya alam wajib untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Sanksi 

pidana mengenai pelanggaran CSR pun terdapat didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).  

Meskipun demikian banyak perusahaan di Indonesia yang masih kurang menyadari 

pentingnya CSR. Beberapa perusahaan masih menganggap kegiatan CSR hanyalah bagian lain 

dari manajemen dan hanya menjadi beban untuk perusahaan dan tidak dapat memberikan 

kontribusi positif untuk perusahaan. Padahal sesuai dengan undang-undang yang ada, keberadaan 

CSR melekat secara inherent dengan manajemen perusahaan  bidang kegiatan dalam CSR pun 

masih dalam kontrol manajemen perusahaan (Mapisangka, 2009:40).  

Selain itu, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (revisi 2004) 

paragraf 9 masih bersifat suka rela dalam mengungkapkan CSR kepada publik melalui laporan 

http://www.hukumonline.com/
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tahunan perusahaan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (revisi 2004) paragraf  

9 secara jelas menyampaikan saran untuk mengungkapkan bentuk tanggung jawab atas masalah 

sosial, yaitu sebagai berikut:"Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan 

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi 

industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang 

menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan 

penting."Sehingga pengungkapan CSR di anggap hanya sebagai beban pengeluaran dan tidak 

dapat memberikan kontribusi jangka pendek. Faktanya pengungkapan CSR akan memberikan hasil 

baik langsung maupun tidak langsung dalam keuangan di masa mendatang, serta citra baik yang 

dihasilkan oleh perusahaan yang melaksanakan program CSR sehingga perusahaan mendapatkan 

kepercayaan dari investor dan masyarakat (Sutopoyudo, 2009). 

Berbagai penelitian sebelumya mengemukakan beberapa fakor yang mendorong 

pengungkapan CSR yang diterapkan oleh suatu perusahaan,antara lain yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Ekowati dkk (2014) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan CSR. Artinya, pengungkapan CSR berbanding lurus dengan profitabilitas 

perusahaan. Semakin besar profit suatu perusahaan, maka pengungkapan CSR juga semakin tinggi. 

Hasil penelitian ini berkaitan dengan teori yang disebut dengan teori agensi yang  menyatakan 

bahwa profit yang tinggi bagi suatu perusahaanakan memberikan kesempatan pada pihak 

manajemen untuk melakukan dan mengungkapkan bentuk dari pertanggung jawaban social 

mereka terhadap masyarakat luas. Perusahaan yang memiliki laba yang tinggi memiliki 

kesempatan lebih dalam mengungkapkan CSR. Dengan artian perusahaan dengan profit tinggi 

akan lebih leluasa untuk melakukan program CSR yang dipilihnya. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnama dkk (2014), Karina dan Yuvetta (2013) dan Sari 

(2012). Namun bertentangan dengan hasil penelitian Nur dan Priantinah (2012) dan Nadiah 

(2013) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 
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Faktor lain yang diduga mempengaruhi pengungkapan CSR adalah ukuran perusahaan 

yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR  (Nur dan Priantinah, 2012). Semakin 

besar suatu perusahaan, maka semakin besar pula beban yang di timbulkan. Oleh karena itu 

perusahaan akan cenderung melakukan pengungkapan yang lebih luas mengenai CSR. Akan tetapi 

hasil penelitian dari Nur dan Priantinah, (2012). Ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dari 

Nadiah (2013),dan Karina dan Yuyetta (2013) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh 

significant  dari ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility. 

Purnama dkk(2014) dan Nur dan Priantinah (2012) membuktikan dalam penelitiannya 

bahwa leverage memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Namun ada 

perbedaan hasil pada penelitian yang dilakukan oleh Nadiah (2013),Karina dan Yuvetta (2013) 

dan Sari (2012) yang mengatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

CSR. 

Berdasarkan dari hasil berbagai penelitian yang sudah di uraikan di atas, masih terjadi 

adanya perbedaan hasil dari masing-masing penelitian (research gap). Berikut adalah ringkasan 

hasil penelitian yang di rangkum kedalam tabel. 
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Tabel 1.1 

Research gap dari penelitian terdahulu 

Nama Profit Size Leverage 

NurdanPriantinah (2012) Tidakberpen

garuh 

Berpengaruh Berpengaruh 

Sari (2012) 

Berpengaruh Berpengaruh 

Tidakberpen

garuh 

Nadiah (2013) Tidakberpen

garuh 

Tidakberpen

garuh 

Tidakberpen

garuh 

Karina, danYuyetta (2014) 

Berpengaruh 

Tidakberpen

garuh 

Tidakberpen

garuh 

Ekowatidkk (2014) Berpengaruh   

Purnamadkk (2014) Berpengaruh Berpengaruh Berpengaruh 

Sumber : Data sekunder yang di olah, 2016 

Berdasarkan pada uraian berbagai hasil penelitian tersebut, dapat di simpulkan bahwa 

terdapat berbedaan hasil antara variable-variabel penelitian, oleh sebab itu penelitian ini ingin 

menguji kembali pengaruh variabel-variabel bebas tersebut terhadap pengungkapan CSR. Penelitian 

ini merupakan replikasi dari model penelitian Nur dan Priantinah(2012) yang meneliti faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dengan menggunakan 

variabel ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage. 

Perusahaan yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan 

yang tergabung dalam indeks LQ-45. Perusahaan yang digunakan adalah perusahaan non 

keuangan, karena perusahaan keuangan (perbankan) memiliki struktur modal yang berbeda dengan 

perusahaan non keuangan. Alasan penggunaan indeks LQ-45 adalah karena Bursa Efek Indonesia 

secara rutin memantau perkembangan kinerja komponen saham yang masuk dalam perhitungan 



16 

 

indeks LQ-45, maka perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ-45 merupakan perusahaan yang 

memiliki kredibilitas yang baik. 

Berdasarkan latar belakang dan riset gap maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul : “PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN 

LEVERAGE TERHADAP PENGUNGKAPAN CSR PADA PERUSAHAAN LQ-45 YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2014”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil antar penelitian dalam pengaruh 

variable bebas terhadap pengungkapan CSR sebagai variable terikat. Hal ini merupakan suatu 

fenomena yang perlu diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan suatu hubungan dari kejadian 

tersebut. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang 

akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan corporate sosial 

responsibility? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan corporate sosial 

responsibility? 

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap pengungkapan corporate sosial responsibility? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini mempunyai tujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan corporate sosial 

responsibility 
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2. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan corporate sosial 

responsibility 

3. Menganalisis pengaruh leverage terhadap pengungkapan corporate sosial responsibility 

 

1.3.2.  Kegunaan penelitian 

Ada pun kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh di bangku 

perkuliahan kedalam kenyataan yang terjadi di lapangan. 

b. Bagi pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak lain 

atau peneliti-peneliti berikutnya sebagai kajian lebih lanjut dan pembaca dapat 

berpartisipasi untuk memberikan saran dan kritik yang bersifat konstruktif bagi penulis 

ataupun perusahaan tersebut. 

2. KegunaanPraktis 

a. Bagi perusahaan 

Sebagai bahan pertimbnagan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap 

lingkungan sosial perusahaan. 

b. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 

pembuatan keputusan-keputusan investasi. 

 

 


