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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan dunia sekarang ini menuntut perusahaan untuk 

meningkatkan tanggung jawab sosial. Saat ini perusahaan dituntut untuk 

menunjukkan rasa tanggung jawab kepada sekelompok besar yang yaitu pihak-

pihak yang berkepentingan (stakeholders), karyawan, pelanggan, pemasok, 

pemerintah, kelompok aktivitas dan masyarakat umum yang memiliki perhatian 

terhadap hal-hal selain kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai ekonomi 

bagi perusahaan. Selain itu, tanggung jawab sosial yang berkelanjutan akan 

mempererat “ikatan batin atau emosional” antara perusahaan dan stakeholders-

nya (Lako, 2011). Serta tindakan-tindakan sosial tersebut juga akan meningkatkan 

reputasi baik (goodwill) perusahaan di mata pihak-pihak yang berkepentingan. 

Di Indonesia pelaksanaan Corporate Social Responsibility dalam 

perusahaan sudah banyak mengimplementasikan. Perusahaan dengan menerapkan 

Corporate Social Responsibility baik dalam bentuk amal maupun pemberdayaan. 

Di Indonesia sudah ada landasan hukum yang mengatur tanggung jawab sosial 

yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam 

Pasal 74 ayat 1 bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang atau 

yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial 

dan lingkungan. Disertakan juga dalam pasal 66 disebutkan semua perusahaan 
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wajib untuk menyertakan informasi CSR dalam laporan tahunan direksi kepada 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Hal ini menunjukkan dalam mewajibkan perusahaan untuk menjalankan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan telah menimbulkan kontroversi perdebatan 

pro dan kontra. Bahwa para pelaku bisnis khususnya di Indonesia belum banyak 

yang mendukung program CSR. Faktanya yaitu kasus Lumpur Lapindo Brantas di 

Sidoarjo, di Kepulauan Bangka Belitung sungai besar rusak akibat tercemar 

limbah organik dan logam, kasus Freeport di Papua, kerusakan hutan, lumpuhnya 

bandara Internasional Soekarno-Hatta dan akses jalan tol ke bandara akibat banjir. 

Semua ini ada hubungannya dengan aktivitas bisnis yang tidak peduli terhadap 

lingkungan sosial dan alam sekitar. Ketersendatan pelaksanaan CSR ini tidak saja 

terjadi di Indonesia, tetapi juga hampir di semua negara termasuk di negara-

negara maju. 

Ada beberapa kasus yang terkait aktivitas perusahaan yang berdampak 

buruk terhadap lingkungan. Salah satunya adalah kasus pencemaran lingkungan 

yang terjadi di Papua. PT Freeport Indonesia sudah beroperasi di Timika, Papua. 

Dalam kurun waktu itu, banyak persoalan yang muncul dan tidak terselesaikan 

terkait operasionalnya. Salah satunya adalah karena aktivitas pembuangan limbah 

tambang di tanah adat Amungme ke kawasan tanah adat suku Komoro. 

Pembuangan limbah ini mengusik mata pencaharian warga setempat sebagai 

nelayan sejak puluhan tahun lalu. Dan yang paling adalah adanya pasal yang 

menjamin terpenuhinya tuntutan hidup masyarakat Amungme dan Kamoro ke 

depannya setelah terimbas dampak operasi pertambangan. Untuk saat ini, 
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pemerintah juga menyikapi persoalan pengangguran sementara operasi 

pertambangan diberhentikan.  

Fenomena-fenomena dari kasus yang telah terjadi menyingkap tabir 

tututan atas tanggung jawab sosial terhadap masyarakat lingkungan beroperasinya 

perusahaan. Perusahaan tidak boleh mengabaikan hak-hak yang dimiliki 

masyarakt sekitar, seperti hak untuk hidup nyaman tidak terganggu oleh 

kebisingan yang timbul akibat aktivitas perusahaan, hak untuk menikmati udara 

dan lingkungan yang bersih dan sehat, bahkan perlu memperhatikan kebutuhan-

kebutuhan yang diperlukan oleh lingkungan masyarakat sekitar.  

Namun, dari fenomena-fenomena yang mengurangi hak-hak masyarakat 

sekitar dari perusahaan besar telah memperhatian stakeholders, misalnya suatu 

perusahaan rokok di Jawa Tengah telah banyak mengeluarkan dananya untuk 

program beasiswa mulai dari tingkat Sekolah Dasar, sampai ke Sekolah 

Menengah Atas dan Sarjana, serta kepeduliannya dalam hal pelestarian 

lingkungaan yaitu program penghijauan. 

Tanggung jawab sosial dewasa ini sangat populer dan menjadi kegiatan 

yang banyak dilakukan dalam perusahaan. Oleh karena itu, dari berbagai 

perusahaan di Indonesia melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai 

motivasi terhadap pencapaian usaha dalam lingkungan sekitar perusahaan. CSR 

sebagai tanggung jawab perusahaan baik ke dalam maupun ke luar perusahaan. 

Tanggung jawab sosial ke dalam diarahkan kepada pemegang saham dan 

karyawan dalam wujud profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan, sedangkan 

tanggung jawab ke luar dikaitkan dengan peran perusahaan yaitu membayar pajak 
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dan penyedia lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kompetensi masyarakat serta menjaga lingkungan bagi generasi mendatang 

(Susanto, 2007) dalam Suparnyo (2010). Kegiatan tanggung jawab sosial  

perusahaan bukan merupakan biaya sosial melainkan sebagai wadah investasi 

sosial. Kegiatan ini tidak hanya dapat menguntungkan bagi masyarakat sekitar 

tetapi dapat bermanfaat kedepannya bagi perusahaan itu sendiri. 

Dalam pengungkapan informasi perusahaan akan memperoleh banyak 

manfaat lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan maka perusahaan akan 

dengan sukarela mengungkapakan informasinya. Pelaporan tanggung jawab sosial 

mengacu pada pengukuran dan komunikasi informasi mengenai pengaruh suatu 

perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan, masyarakat sekitar dan lingkungan. 

Hal ini mencerminkan kepercayaan bahwa perusahaan berutang kepada para pihak 

yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi tahunan mengenai kinerja 

sosial dan lingkungannya, seperti halnya informasi keuangan yang diberikan 

kepada para pemegang saham (Choi, 2005). 

Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh relatif rendahnya kualitas dan 

kuantitas pengungkapan informasi yang berkaitan dengan aktivitas lingkungan 

perusahaan di Indonesia hal tersebut dapat dibuktikan dalam banyak penelitian 

mencoba meneliti sejauhmana pengungkapan CSR perusahaan di Indonesia : 
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Tabel 1.1 

Hasil Penelitian Terdahulu Mengenai Pengungkapan CSR 

No Nama Peneliti Tahun Objek CSR 

1. Ahmad Kamil dan 

Antonius Herusetya 

2008-2009 Perusahaan 

Manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

13,1 % 

2. Sukmawati Safitri 

Dewi dan Maswar  

Patuh Priyadi 

2009-2011 Perusahaan 

Manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

22 % 

3. Marzully Nur dan 

Denies Priantinah 

2008-2010 Perusahaan 

kategori high 

profile yang 

terdaftar di BEI 

28 % 

4.  Rika Yuilawati dan 

Sukirman 

2013 Perusahaan 

Manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

35 % 

5. Okky Hendro 

Subiantoro dan Titik 

Mildawati 

2010-2013 Perusahaan 

Manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

17,7 % 

Sumber : Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengungkapan CSR 

perusahaan di Indonesia rata-rata masih relatif rendah, hal tersebut menjadikan 

penelitian ini penting serta pembuat peneliti tertarik untuk meneliti CSR karena 

sangat besar peran dan manfaat dari CSR yang dipandang dapat digunakan 

sebagai alat untuk menaikkan image perusahaan dimata stakeholder-nya dan 

investor yang akan menanamkan modalnya. Dengan rendahnya pengungkapan 

CSR di Indonesia inilah yang menjadi permasalahan (fenomena) dalam penelitian 

ini. 

Corporate Social Responsibility pada dasarnya dapat diterapkan dalam 

setiap perusahaan. Akan tetapi tantangan yang dihadapi oleh suatu perusahaan 

berbeda dari tantangan yang dihadapi oleh perusahaan lainnya. Salah satu 

perusahaan yang menarik untuk diteliti yaitu perusahaan industri barang 
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konsumsi. Perusahaan manufaktur dalam sektor barang konumi yaitu industri 

yang produk akhirnya berhubungan langsung dengan perusakan lingkungan. 

Masalah limbah dan proses industri, baik limbah cair, limbah padat maupun udara 

menjadi masalah lingkungan utama dalam industi ini. Dalam proses produksinya 

industri barang konsumsi mau tidak mau akan menghasilkan limbah produksi dan 

hal ini berhungan erat dengan masalah pencemaran lingkungan. Selain itu sektor 

ini merupakan perusahaan yang menjul produk kepada konsumen sehingga isu 

keselamatan dan keamanan produk menjadi penting diungkapkan keapada 

masyarakat. Hal tersebut yang menjadi alasan yang kuat untuk dilakukan 

penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab sosial (Sekali dan Rini, 2016). 

Rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kondisi 

keuangan dan kinerja perusahaan. Rasio keuangan dibagi menjadi lima jenis yaitu 

rasio likuiditas, rasio utang, rasio cakupan, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas.  

Return On Assets (ROA) merupakan faktor pertama yang dapat 

mempengaruhi pengungkapan CSR. ROA adalah salah satu bentuk rasio 

profitabilitas yaitu untuk mengatur kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana 

yang ditanamkan dalam aktivitas operasi perusahaan dengan tujuan menghasilkan 

laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Profitabilitas perusahaan 

menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Jika 

tingkat profitabilitas tinggi, maka akan memberikan kesempatan yang lebih 

kepada manajemen dalam mengungkapkan serta melakukan program CSR. Oleh 

karena itu, semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin besar juga 

pengungkapan informasi sosial (Nur dan Denies, 2012). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah dan Achmad (2017) menyatakan 

bahwa Return On Assets (ROA) berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. 

Hasil penelitian ini didukung Yuliawati dan Sukirman (2015) membuktikan 

bahwa Return On Assets (ROA) berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR 

menunjukkan peningkatan profitabilitas yang dicapai perusahaan akan 

meningkatkan pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan. Hal ini 

bertentangan dengan hasil penelitian Subiantoro dan Titik (2015) yang 

menemukan bahwa ROA tidak mempengaruhi pengungkapan CSR dikarenakan 

laba yang dimiliki oleh perusahaan diprioritaskan untuk kepentingan operasional, 

sehingga pemanfaatan untuk aktivitas sosial lebih sedikit. 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan faktor kedua yang dapat 

mempengaruhi pengungkapan CSR. DER adalah rasio yang digunakan untuk 

menilai utang dengan ekuitas. Agar dapat menilai sejauh mana perusahaan 

menggunakan uang yang dipinjam, kita dapat menggunakan beberapa rasio utang 

yang berbeda. Jika tingkat leverage yang tinggi, maka informasi sosial akan 

mengikuti suatu pengeluaran untuk pengungkapan yang menurunkan pendapatan. 

Selain itu, semakin tinggi leverage, maka semakin besar kemungkinan perusahaan 

akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan melaporkan laba yang 

lebih tinggi. Agar laba yang dilaporkan itu tinggi maka, manajer harus 

mengurangi biaya-biaya yaitu biaya untuk mengungkapkan informasi sosial (Nur 

dan Denies, 2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah dan Achmad (2017) menyatakan 

bahwa Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif terhadap pengungkapan 
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CSR. Hasil penelitian ini didukung Yuliawati dan Sukirman (2015) membuktikan 

bahwa Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif terhadap pengungkapan 

CSR dikarenakan perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan 

mengurangi pengungkapan CSR yang dibuat agar tidak menjadi sorotan para 

debtholder, keputusan untuk mengungkapan akan mengikuti suatu pengeluaran 

yang dapat menurunkan pendapatan. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian 

Rofiqkoh dan Maswar (2016) yang menemukan bahwa DER berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan CSR menunjukan bahwa rasio leverage digunakan untuk 

memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan 

sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang, jadi leverage 

yang tinggi akan mengungkap lebih banyak informasi karena biaya keagenan 

perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi. 

Current Ratio (CR) merupakan faktor ketiga yang dapat mempengaruhi 

pengungkapan CSR. CR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan menggunakan 

aktiva lancar yang dimiliki. Perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas tinggi 

akan memberi sinyal kepada perusahaan yang lain dengan melakukan kegiatan 

yang berhubungan dengan lingkungan sosial bahwa memiliki kinerja yang lebih 

baik. Banyaknya pengungkapan CSR yang dilakukan dengan likuiditas 

perusahaan yang tinggi akan menarik investor agar tertarik berinvestasi karena 

kegiatan tersebut menunjukkan perusahaan yang semakin kredibel (Kamil dan 

Antonius, 2012). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah dan Achmad (2017) menyatakan 

bahwa Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hasil 

penelitian ini didukung Putri dan Yulius (2014) membuktikan bahwa Current 

Ratio (CR) berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR menunjukkan 

banyaknya pengungkapan CSR yang dilakukan dengan likuiditas perusahaan yang 

tinggi akan menarik investor agar tertarik berinvestasi karena kegiatan tersebut 

menunjukkan perusahaan yang semakin kredibel. Hal ini bertentangan dengan 

hasil penelitian Kamil dan Antonius (2012) yang menemukan bahwa CR tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR dikarenakan kurangnya perhatian dari 

stakeholder yang berkepentingan terhadap informasi keuangan, kurang 

memperhitungkan kualitas likuiditas perusahaan dan pada akhirnya sedikit yang 

mempengaruhi pengungkapan CSR. 

Faktor lain yaitu Ukuran dewan komisaris merupakan faktor keempat 

yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR. Ukuran dewan komisaris 

merupakan wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum perseroan 

terbatas. Dewan komisaris ini juga berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan 

yang dilakukan manajemen (direksi). Semakin besar ukuran dewan komisaris 

yang dimiliki perusahaan maka akan meningkatkan pengawasan dalam 

memonitoring perusahaan sehingga dapat meningkatkan luas pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan (Dewi dan Maswar, 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Subiantoro dan Titik (2015) menyatakan 

bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. 

Hasil penelitian ini didukung Budiman (2015) membuktikan bahwa ukuran dewan 
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komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR menunjukkan dengan 

banyaknya dewan komisaris dalam perusahaan akan menjadi pertimbangan bagi 

perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial. Hal ini bertentangan 

dengan hasil penelitian Nur dan Denies (2012) yang menemukan bahwa ukuran 

dewan komisaris tidak mempengaruhi pengungkapan CSR dikarenakan jika 

dewan komisaris berjumlah kecil maka perusahaan akan melakukan 

pengungkapan CSR yang lebih baik dibandingkan dengan komisaris yang 

berjumlah besar, karena dewan komisaris yng berjumlah kecil akan memiliki 

efektivitas yang baik terhadap pengawasan manajemen perusahaan.  

Ukuran perusahaan merupakan faktor kelima yang dapat mempengaruhi 

pengungkapan CSR. Dalam melakukan tindakan pengambilan keputusan investasi 

perusahaan, seringkali para investor melihat besar kecilnya perusahaan yang 

digunakan untuk penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ukuran 

perusahaan merupakan suatu skala yang berfungsi untuk mengklasifikasikan besar 

kecilnya suatu entitas. Skala ukuran perusahaan dapat mempengaruhi luas 

pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Perusahaan yang besar 

biasanya mempunyai biaya keagenan yang besar, oleh karena itu perusahaan besar 

akan lebih banyak mengungkapkan informasi dari pada perusahaan kecil. 

Penjelasan lain yaitu perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar sehingga 

tidak perlu adanya tambahan biaya yang besar untuk melakukan pengungkapan 

dengan lebih lengkap (Subiantoro dan Titik, 2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Subiantoro dan Titik (2015) menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hasil 
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penelitian ini didukung Kamil dan Antonius (2012) membuktikan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR menunjukkan 

perusahaan dengan ukuran yang besar dituntut untuk memiliki performance yang 

lebih tinggi, salah satu adalah lebih memperlihatkan kondisi lingkungan yang 

dinyatakan dalam pengungkapan CSR. Hal ini bertentangan dengan hasil 

penelitian Subiantoro dan Titik (2015) yang menemukan bahwa ukuran 

perusahaan tidak mempengaruhi pengungkapan CSR dikarenakan perusahaan 

yang memiliki asset yang besar belum tentu memperhatikan kepeduliaanya 

terhada lingkungan sosial bisa jadi kurangnya kesadaran manajemen terhadap 

lingkungan sosial. 

Adanya perbedaan-perbedaan dari hasil penelitian terdahulu yang telah 

diuraikan diatas, maka akan melakukan penelitian kembali dari penelitian yang 

dilakukan oleh Fauziyah dan Achmad (2017) tentang analisis pengaruh financial 

performance (Return On Asset, Debt To Equity Ratio, Current Ratio) terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (studi pada sektor pertambangan 

yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2015). Namun ada beberapa yang 

membedakan penelitian yang dilakukan sekarang dengan penelitian sebelumnya. 

Pertama, penelitian Fauziyah dan Achmad (2017) menggunakan tiga 

variabel yaitu Return On Asset (ROA), Debt To Equity Ratio (DER), Current 

Ratio (CR). Sedangkan untuk penelitian ini ada penambahan dua variabel 

independen yaitu ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan. Dengan adanya 

penambahan variabel ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan dianggap 

berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility. 
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Kedua, penelitian Fauziah dan Achmad (2017) melakukan penelitian di 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Sedangkan untuk penelitian ini di perusahaan sektor barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dikarenakan perusahaan ini merupakan 

perusahaan kategori high profile. High profile adalah perusahaan yang memiliki 

visibilitas dari stakeholder, resiko paling tinggi dan menghadapi persaingan yang 

tinggi. Industri high profile umumnya merupakan industri yang memperoleh 

sorotan dari masyarakat karena aktivitas operasinya memiliki potensi 

bersinggungan dengan kepentingan luas (stakeholder) (Budiman, 2015). 

Ketiga, penelitian Fauziah dan Achmad (2017) untuk rentang waktunya 

periode tahun 2013-2015. Sedangkan, untuk penelitian ini diperpanjang periode 

tahun 2012-2016, sehingga bisa lebih lama dalam pengamatannya dan kesesuaian 

dari saran penelitian sebelumnya. 

Dengan latar belakang diatas maka, akan melakukan penelitian ini dengan 

judul “PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA), DEBT TO EQUITY RATIO 

(DER), CURRENT RATIO (CR), UKURAN DEWAN KOMISARIS DAN 

UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE 

SOCIAL RESPONSIBILITY (Studi pada Sektor Barang Konsumsi yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2016)”. 

1.2 Ruang Lingkup 

1. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi periode tahun 2012-

2016 untuk mengetahui Pengaruh Return on Asset (ROA) (X₁), Debt to 
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Equity Ratio (DER) (X₂), Current Ratio (CR) (X₃), Ukuran Dewan 

Komisaris (X₄) dan Ukuran Perusahaan (X₅) sebagai variabel independen 

terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Y) sebagai 

variabel dependen 

2. Periode penelitian dilakukan selama 5 tahun yaitu 2012-2016. 

1.3 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Apakah Return On Asset (ROA) mempengaruhi Pengungkapan 

Corporate Social Resposibility (CSR)? 

2. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) mempengaruhi Pengungkapan 

Corporate Social Resposibility (CSR)? 

3. Apakah Current Ratio (CR) mempengaruhi Pengungkapan Corporate 

Social Resposibility (CSR)? 

4. Apakah Ukuran Dewan Komisaris mempengaruhi Pengungkapan 

Corporate Social Resposibility (CSR)? 

5. Apakah Ukuran Perusahaan Pengungkapan Corporate Social 

Resposibility (CSR)? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan umum pada penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel Return On Asset (ROA) terhadap 

Pengungkapan Corporate Social Resposibility (CSR). 
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2. Untuk mengetahui pengaruh variabel Debt to Equity Ratio (DER) 

terhadap Pengungkapan Corporate Social Resposibility (CSR). 

3. Untuk mengetahui pengaruh variabel Current Ratio (CR) terhadap 

Pengungkapan Corporate Social Resposibility (CSR). 

4. Untuk mengetahui pengaruh variabel Ukuran Dewan Komisaris terhadap 

Pengungkapan Corporate Social Resposibility (CSR). 

5. Untuk mengetahui pengaruh variabel Ukuran Perusahaan terhadap 

Pengungkapan Corporate Social Resposibility (CSR). 

1.5 Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa luasnya pengaruh 

return on asset, debt to equity ratio, current ratio, ukuran dewan komisaris 

dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. 

b. Bagi Pembaca 

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan pengetahuan, 

informasi dan bisa digunakan bahan dasar referensi bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

c. Bagi Perusahaan dan Manajemen 

Penelitian bisa dijadikan bahan untuk mengambil keputusan oleh 

manajemen perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial 

tentang laporan keuangan yang dibuat. 
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d. Bagi Investor dan Calon Investor 

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan untuk berinvestasi dalam 

suatu perusahaan tentang laporan keuangan tahunan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


