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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Di era Globalisasi yang semakin canggih, perkembangan dunia 

industri semakin pesat. Tujuan setiap perusahaan adalah mencari laba, akan 

tetapi perusahaan dituntut tidak hanya mencari keuntungan (profit oriented), 

tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial di masyarakat untuk 

menjamin keberlangsungan perusahaan. Keberadaan dan dampak aktivitas 

perusahaan seringkali bertentangan bahkan merugikan pihak lain. Hal ini 

dikarenakan perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dan lingkungan 

sehingga keberadaanya tidak terlepas dari keduanya. Oleh karena itu, 

perusahaan tidak boleh mengembangkan diri sendiri dengan tidak 

memperhatikan masyarakat dan lingkungan (Hafriyanti, 2014). 

Dewasa ini progam CSR sedang menjadi trend di Indonesia, karena 

melalui inilah perusahaan dapat membangun reputasinya. CSR bukan hanya 

sebagai kegiatan sukarela yang harus dilakukan perusahaan, tapi ketentuan 

mengenai CSR telah diatur Peraturan Pemerintah (PP) No 47 tahun 2012 

tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. PP ini melaksanakan 

ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam PP ini, 

perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan 

sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab social dan 
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lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya 

perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatuhan dan 

kewajaran. Selain itu. Undang-undang Perseroan terbatas Nomor 40 tahun 

2007 Pasal 66 ayat (2) bagian c berisi bahwa selain menyampaikan laporan 

keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan. Namun, item-item CSR yang diungkapkan 

perusahaan merupakan informasi yang masih bersifat sukarela (voluantary 

disclosure) (Rindawati dan Nur 2015). 

Tanggung jawab sosial dari perusahaan (Corporate Social 

Responsibility) merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah 

perusahaan dengan semua stakeholder, termasuk didalamnya adalah 

pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, supplier 

bahkan juga kompetitor. Global Compact Initiative (2002) menyebut 

pemahaman ini dengan 3P (profit, people, planet), yaitu tujuan bisnis tidak 

hanya mencari laba (profit), tetapi juga mensejahterakan orang (people), dan 

menjamin keberlanjutan hidup planet ini (Kusumadilaga, 2010). 

Pengembangan program-program sosial perusahaan dapat berupa bantuan 

fisik, pelayanan kesehatan, pembangunan masyarakat (community 

development), outreach, beasiswa dan sebagainya (Syamsiah dan Kurnia 

2014). 

Selain itu, alasan pengungkapan CSR oleh perusahaan adalah untuk 

memperoleh keunggulan kompetitif, untuk memenuhi ketentuan kontrak 

pinjaman dan memenuhi ekspektasi masyarakat, untuk melegitimasi tindakan 
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perusahaan, dan untuk menarik investor. CSR dipandang dapat membantu 

perusahaan memperbaiki kinerja keuangan dan akses pada modal, 

meningkatkan brand image dan penjualan, memelihara kualitas kekuatan 

kerja, memperbaiki pembuatan keputusan pada isu-isu kritis, menangani 

resiko secara lebih efisien dan mengurangi cost jangka panjang. 

Globalisasi dengan demikian menjadi faktor pendorong yang 

mendorong perusahan untuk lebih memperhatikan CSR. Suara masyarakat 

telah berubah dan begitupun harapan orang yang ingin lebih memastikan 

lingkungan dan masyarakat mereka diperlakukan secara bertanggung jawab, 

semakin memingkat. Kombinasi meningkatnya kesadaran dan peningkatan 

harapan berbagai pemangku kepentingan (termasuk media), telah 

menempatkan tuntutan pada industri pertambangan untuk menilai kembali 

mengenai bagaimana mereka melakukan hubungan bisnis yang berkaitan 

dengan seluruh aspek yang berkelanjutan (Sinaga, 2016:01). 

Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang kegiatan 

usahanya diwajibkan untuk melaksanakan CSR sebagaimana dinyatakan 

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

(UU PT), tepatnya pada Pasal 74 yaitu “Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan”, yang menyatakan bahwa “Perseroan yang menjalankan 

kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam 

wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Dalam 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 

(b) menyatakan bahwa “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan 
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tanggung jawab sosial perusahaan’’. Peraturan diatas menunjukkan akan 

kepedulian pemerintah terhadap masalah-masalah sosial, yang dalam hal ini 

adalah pertanggung jawaban sosial perusahaan. Dengan adanya peraturan 

tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap 

lingkungan dan sekitar (Sinaga, 2016:01). 

Dari sudut pandang ekonomi, perusahaan akan mengemukakan suatu 

informasi jika informasi tersebut akan menaikkan nilai perusahaan. Informasi 

yang diungkapkan pada laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua 

yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan 

sukarela (voluntary disclosure). Salah satu jenis informasi pengungkapan 

sukarela adalah yang sering diminta untuk diungkapkan perusahaan saat ini 

adalah informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab 

sosial perusahaan itu sendiri dapat digambarkan sebagai ketersediaan 

informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi 

dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat dalam 

laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah (Guthrie dan 

Mathews, 1985 dalam Sembiring, 2005). 

Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan berbeda-beda 

meskipun memiliki jenis usaha yang sama sehingga berpengaruh terhadap 

kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan 

pengungkapan Corporate Social Responsibility di setiap perusahaan. 

Berdasarkan isu terkini yang bersumber dari majalah akuntan iai global, 

Investasi di bidang eksplorasi dan penambangan pada negara-negara 
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berkembang menunjukan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini 

dibarengi dengan meningkatnya kesadaran internasional pada persoalan 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) 

khususnya disektor sumber daya alam. Tanggung jawab sosial perusahaan 

atau CSR telah menjadi salah satu isu yang paling penting yang dihadapi 

industri pertambangan. 

Corporate Social Responsibility merupakan tindakan yang dilakukan 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya sebagai bentuk tanggung 

jawab terhadap masyarakat sosial dan lingkungan. Bentuk tanggung jawab itu 

mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa, pemberian dana 

untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk fasilitas masyarakat 

yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya 

masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Tanggung jawab 

sosial perusahaan merupakan keseluruhan hubungan perusahaan dengan 

semua stakeholdernya, yang meliputi antara lain konsumen, masyarakat, 

pemilik / investor, pemerintah, dan pemasok. Pada dasarnnya Corporate 

social responsibility (CSR) adalah alat yang dapat digunakan perusahaan 

untuk menghindari konflik antara perusahaan dengan lingkungannya. 

Penerapan CSR penting guna mencegah terjadinya kerugian sosial dan 

lingkungan akibat aktivitas operasional perusahaan (Abriani dkk., 2012). 

Profitabilitas merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Profitabilitas menunjukan 
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kemampuan perusahaan memperoleh laba melalui penjualan, total aktiva dan 

ekuitas. Semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi efisiensi 

perusahaan dalam memanfaatkan fasilitas perusahaan (Ardian, 2013). 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya hubungan 

yang positif antara pengungkapan CSR perusahaan dengan profitabilitas 

(Indraswari dan Astika, 2015). Penelitian lainnya menunjukkan adanya 

hubungan yang tidak signifikan antara profitabilitas dengan pengungkapan 

CSR (Nur dan Priantinah, 2012). 

Ukuran perusahaan merupakan variabel yang paling banyak 

digunakan untuk menjelaskan pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Secara umum perusahaan besar memiliki kelengkapan informasi 

yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran 

perusahaan maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut 

untuk melaksanakan aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Berbagai penelitian yang berhasil membuktikan hubungan positif antara 

variabel ukuran perusahaan dan pengungkapan CSR antara lain dilakukan 

(Nur dan Priantinah, 2012). 

Leverage merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa 

besar perusahaan mempunyai tingkat risiko hutang tak tertagihnya pada 

kreditur yang nantinya akan digunakan dalam membiayai aset perusahaan. 

Hasil penelitian mengenai hal ini juga sama yakni menunjukkan hasil yang 

berbeda-beda. Jensen dan Meckling (1976) dan Apriwenni (2009) 

menunjukkan hasil bahwa leverage berpengaruh positif terhadap 
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pengungkapan CSR. Namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Belkaoui dan Karpik (1989) dan Febriana (2010). 

Pentingnya pengungkapan Corporate Social Responsibility sudah 

menghasilkan banyak peneliti untuk melaksanakan penelitian dan diskusi 

tentang praktik dan dorongan perusahaan untuk menjalankan CSR. Dari 

beberapa Penelitian tentang karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan 

laporan Corporate Social Responsibility diantaranya telah dilakukan oleh 

Yusrianti dan Himawan (2013), Andreas dan Chrystina Lawer  (2011), Meita 

Wahyu Rindawati (2015), Lusyana Ale (2011-2013), Wardani (2013), 

Septiana (2014), Sari (2012), A.A. Alit Candrayanthi dan I D.G. Dharma 

Saputra (2013), dan Kamil dan Herusetya (2012).  

Penelitian ini mengacu pada penelitian Cahya (2015) yang 

menganalisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR). Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian Cahya (2015) yaitu terletak pada variabel, sampel dan tahun 

penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan variabel Size (ukuran 

perusahaan), profitabilitas dan leverage sebagai ukuran seberapa luas 

pengaruhnya terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dan 

sampel perusahaan yang digunakan adalah perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di BEI tahun 2012-2016, sedangkan Cahya (2015)  menggunakan 

variabel ukuran, profitabilitas dan leverage dan sampel perusahaan yang 

digunakan Bank di Indonesia tahun 2007-2008. Untuk melengkapi penelitian 

yang sudah ada mengenai Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap 
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Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), maka perlu dilakukan 

penelitian lanjutan untuk mendukung penelitian tersebut. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menggunakan 

perusahaan-perusahaan industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah, profitabilitas, size perusahaan, leverage, dan ukuran 

dewan komisaris. Sehingga judul penelitian ini adalah “Pengaruh Kinerja 

Keuangan dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)” 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Periode penelitian ini adalah 5 tahun dari periode 2012 sampai 2016. 

2. Objek penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012 sampai tahun 2016. 

3. Variabel penelitian ini adalah profitabilitas, size perusahaan, leverage dan 

ukuran dewan komisaris sebagai variabel independen dan Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) sebagai variabel 

dependen. 

 

 



9 
 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan tersebut permasalahan utama penelitian ini 

memfokuskan pada pengungkapan CSR karena tanggung jawab sosial 

perusahaan merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang dilakukan 

perusahaan di dalam untuk memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan-

kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktifitas-aktifitas operasional yang 

dilakukan oleh perusahaan, maka masalah-masalah tersebut dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan corporate 

social responsibility pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016? 

2. Apakah size perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan corporate 

social responsibility pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016? 

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2012-2016? 

4. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menilai penerapan karakteristik 

perusahaan terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility. 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui profitabilitas pengaruh tehadap pengungkapan CSR pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode tahun 2012-2016. 

2. Mengetahui pengaruh size perusahaan tehadap pengungkapan CSR pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode tahun 2012-2016. 

3. Mengetahui pengaruh leverage tehadap pengungkapan CSR pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode tahun 2012-2016. 

4. Mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris tehadap pengungkapan 

CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode tahun 2012-2016. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi investor dan Calon Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

gambaran laporan tahunan dan laporan CSR sebagai pertimbangan 

keputusan berinvestasi di suatu perusahaan bagi investor dan calon 

investor. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya 

dan sebagai tambahan informasi dalam pengembangan penelitian yang 

akan dilakukan. 

3. Dapat dijadikan sumber informasi terkait kegiatan CSR yang telah 

dilakukan perusahaan dan mengetahui sejauh mana kegiatan CSR telah 

dilakukan oleh perusahaan serta dengan adanya kegiatan CSR tersebut 

hak-hak stakeholder dapat terpenuhi. 

  


