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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Beberapa dekade terakhir telah terjadi semacam evolusi dalam praktik 

pelaporan keuangan yaitu semakin banyaknya informasi yang diungkapkan 

dalam pelaporan keuangan melalui pengungkapan sukarela. Salah satu aspek 

yang diungkapkan secara sukarela dalam pelaporan keuangan tersebut adalah 

informasi tentang aspek sosial dan lingkungan berkaitan dengan kegiatan 

bisnis yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena ini. Salah satunya 

adalah keinginan perusahaan agar terlihat legitimasi di mata stakeholder. 

Sebuah perusahaan dituntut agar tetap mampu untuk terus bersaing di 

kerasnya persaingan pasar global. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan agar mampu bersaing adalah dengan melakukan aktivitas yang 

tidak hanya berfokus memberikan manfaat kepada masyarakat dan 

lingkungan perusahaan saja, namun juga mampu memberikan manfaat kepada 

masyarakat dan lingkungan sekitar. Masyarakat dan lingkungan memiliki 

hubungan yang saling terkait dengan perusahaan dalam menjalankan 

aktivitasnya dengan saling memberi dan saling membutuhkan. Perusahaan 

harus mampu untuk memahami bahwa tanggung jawab mereka bukan hanya 

sekedar kepada para pemegang saham saja, akan tetapi lebih luas lagi 

perusahaan harus mampu untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat 

dan lingkungan di sekitarnya sehingga secara tidak langsung suatu saat nanti 
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perusahaan akan mendapatkan manfaat atas kepeduliannya terhadap 

lingkungan. Salah satu bentuk dampak positif perusahaan adalah ketika 

perusahaan melakukan kegiatan Corporrate Social Responsibility (CSR). 

Corporate Social Responsibility merupakan suatu konsep dalam organisasi 

atau perusahaan yang memiliki berbagai tanggung jawab terhadap berbagai 

pemangku kepentingan seperti karyawan, pemegang saham, konsumen, 

masyarakat, dan lingkungan setikar. Maka dari itu, CSR sangat erat kaitannya 

dengan pembangunan berkelanjutan, dimana perusahaan dituntut untuk tidak 

hanya berkonsentrasi pada tingkat keuntungan atau tingkat dividen saja, tetapi 

juga harus mempertimbangkan risiko produksi yang mungkin akan menimpa 

lingkungan dan masyarakat sekitar dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang (Respati dan Hadiprajitno, 2015: 1). 

Di Indonesia, CSR sekarang dinyatakan lebih tegas dalam UU Perseroan 

Terbatas No.40 Tahun 2007, pasal 74 menyatakan bahwa: (1) Perseroan yang 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya 

alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, (2) 

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang 

dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang 

pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajiban, 

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (4) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan 

pemerintah. Peraturan lain yang menyinggung CSR adalah UU No.25 Tahun 
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2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan bahwa setiap 

penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial 

perusahaan Tanggal 1 November 2010 sebuah ‘standar’ mengenai bagaimana 

tanggung jawab sosial dan lingkungan seharusnya dilaksanakan diluncurkan. 

Dokumen ISO 26000:2010 Guidance on Social Responsibility itu utamanya 

berisikan definisi, prinsip, subjek inti dan petunjuk bagaimana prinsip dan 

subjek inti tersebut ditegakkan di dalam organisasi. ISO 26000:2010 

Guidance on social responsibility. ISO 26000 menyediakan standar pedoman 

yang bersifat sukarela mengena tanggung jawab sosial suatu institusi yang 

mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara 

berkembang maupun negara maju (Aurelia, 2011: 2). 

Praktik pengungkapan sukarela berupa pengungkapan sosial dan 

lingkungan (PSL) makin meningkat selama beberapa tahun terakhir. Berbagai 

hasil studi telah dilakukan di berbagai negara dan dimuat di berbagai jurnal 

Internasional. Studi tersebut tidak saja dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan positif tetapi juga Intrepretive dan Critical Theory. 

Penilaian terhadap kinerja keuangan antara lain dapat dilihat dari 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profit) perusahaan. Semakin 

besar keuntungan yang diperoleh, maka semakin besar kemampuan 

perusahaan untuk membayarkan devidennya. Profitabilitas menjadi 

pertimbangan penting bagi investor dalam keputusan investasinya. 

Manajemen yang sadar dan memperhatikan masalah sosial juga akan 

mengajukan kemampuan yang diperlukan untuk kinerja keuangan 
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perusahaan. Penelitian terdahulu seperti pada peneliti Santana (2012) didalam 

penelitiannya berjudul Pengaruh Profitabilitas terhadap CSR Perusahaan 

menyatakan bahwa rasio profitabilitas yaitu menggunakan Earning Per Share 

berpengaruh positif terhadap CSR sedangkan dari penelitian terdahulu seperti 

Aurelia (2011) dan juga Erna (2013), yang sama-sama meneliti tentang 

Profitabilitas yang menggunakan rasio EPS menyatakan bahwa Earning Per 

Share (EPS) tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR. 

Keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial akan mengikuti suatu 

pengeluaran untuk mengungkapkan yang menurunkan pendapatan. Sesuai 

teori keagenan maka manajemen perusahaan dengan tingkat leverage yang 

tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial. Dari penelitian 

yang terdahulu yang dilakukan Clara dan Rosita (2016) dan juga dari 

Fernaldy (2016) yang juga sama-sama meneliti tentang pengaruh leverage 

yang diproksikan dengan DAR menyatakan bahwa DAR tidak berpengaruh 

signifikan terhadap CSR. Berbeda dari penelitiannya Sigit Handoyo dan Tito 

Jakasurya (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh leverage yaitu 

DAR berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. 

Besarnya Pertumbuhan penjualan (Sales Growth) sebuah perusahaan akan 

berpengaruh pada pengungkapan CSR. Dari Penelitian terdahulu yaitu 

Hendratmoko dan Muid (2017) yang meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan 

Penjualan terhadap pengungkapan CSR menyatakan bahwa berpengaruh 

signifikan antara Sales Growth dan CSR, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Apriyani dan Yuliandhari (2018) dan Soraya (2016) yang 
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menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara Sales Growth terhadap 

pengungkapan CSR. 

Ukuran Dewan Komisaris dalam pengaruhnya terhadap pengungkapan 

CSR mempunyai kaitan yang erat karena semakin besar jumlah anggota 

dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO 

sehingga pengawasan atas aktivitas yang dilakukan akan semakin efektif. 

Dari pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang terdahulu seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Clara dan Rosita (2016) dan Erna Setyowati 

(2013) yang menyatakan bahwa Ukuran Dewan Komisaris memiliki 

hubungan positif terhadap pengungkapan CSR, berbeda dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Fernaldy (2016) dan Miftah (2013) yang 

menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan CSR. 

Sub sektor konstruksi dan bangunan adalah salah satu sektor andalan 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan selalu dituntut untuk 

meningkatkan kontribusinya melalui tolak ukur terhadap PDB nasional. 

Perusahaan konstruksi dan bangunan merupakan salah satu sektor industri 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perkembangan industri 

konstruksi dan bangunan begitu pesat, terbukti dengan semakin banyaknya 

jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 1990-an hingga tahun 

2017 (sumber: saham ok). 
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Subsektor konstruksi dan bangunan menempati posisi ketiga sebagai 

pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia sepanjang tahun 2016, dengan 

kontribusi 0,15 persen setelah sektor industri pengolahan dan sektor 

perdagangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi 

Indonesia pada tahun 2016 tumbuh sebesar 5,02 persen. Kontribusi sektor 

kontruksi dan bangunan bagi pembentukan produk domestik bruto (PDB) pun 

cukup signifikan, yakni 10,38 persen. Angka ini menjadikannya di urutan ke 

empat setelah sektor industri, pertanian, dan perdagangan (sumber: 

Kompas.com). 

Liputan dari pemberitaan media massa tentang runtuhnya peralatan 

pekerjaan konstruksi, runtuhnya konstruksi trek kereta ringan, dan runtuhnya 

konstruksi double double  track. Terakhir, runtuhnya dinding penahan tanah 

di sekitar jalur kereta bandara di kompleks bandara Soekarno-Hatta, dan 

runtuhnya konstruksi Tol Becakayu, serta sejumlah peristiwa lain di pelosok 

tanah air. Tentunya, kita semua prihatin karena semua peristiwa tersebut telah 

menyebabkan jatuhnya korban jiwa, luka, dan kerugian material lainnya. 

Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar, siapa pihak yang 

bertanggung jawab, seberapa besar tanggungjawab tersebut, dan bagaimana 

mekanisme pengawasan, penegakan hukum, serta pencegahannya. 

Persoalannya, peristiwa runtuhnya penahan tanah di lingkungan Bandara 

Soekarno-Hatta melibatkan pengguna dan penyedia jasa dari lingkungan 

Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini Angkasa Pura 2 dan PT KAI 

sebagai pengguna, dan Waskita Karya sebagai penyedia jasa. Hal yang sama 
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juga terjadi dalam proses penyelenggaraan konstruksi LRT Rawamangun dan 

double double track Jatinegara, atau Tol Becak Jatinegara, atau Tol Becak 

Kayu yang melibatkan Waskita Karya (Detiknews pada tanggal 1 Maret 

2018). 

Dari pernyataan yang ada di wacana berita dan berbagai sumber tersebut 

yang mendukung terhadap penelitian ini, maka objek yang saya ambil adalah 

Perusahaan Jasa Subsektor Konstruksi dan Bangunan. Berikut adalah tabel 

data Pengungkapan CSR pada  Perusahaan Jasa Konstruksi dan Bangunan 

yang mengungkapkan laporan berkelanjutannya selama periode 2013-2017 

yang terdaftar di BEI.   

Tabel 1.1 

Data Indeks Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Jasa 

Subsektor Konstruksi dan Bangunan Periode 2013-2017 

Perusahaan Tahun EC EN LA HR SO PR Total CSRI 

WIKA 

2013 6 2 10 0 3 0 21 0,23 

2014 7 6 13 1 3 4 34 0,373 

2015 5 7 6 0 4 1 23 0,252 

2016 7 11 8 3 7 2 38 0,417 

2017 9 4 15 0 0 0 28 0,307 

TOTL 

2013 3 3 3 2 3 0 14 0,154 

2014 7 11 8 3 7 2 38 0,417 

2015 7 11 8 3 7 2 38 0,417 

2016 7 11 8 3 7 2 38 0,417 

2017 7 11 8 3 6 2 37 0,406 

Sumber: www.wika.com dan www.totalbp.com serta diolah oleh penulis. 

http://www.wika.com/
http://www.totalbp.com/
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Keterangan : 

EC : Indikator kinerja ekonomi 

EN : Indikator kinerja lingkungan 

LA : Indikator kinerja praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan 

pekerja 

HR : Indikator kinerja hak asasi manusia 

SO : Indikator kinerja masyarakat 

PR : Indikator kinerja tanggung jawab atas produk 

CSRI : Indeks pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Dari data diatas dijelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan Jasa Subsektor Konstruksi dan Bangunan periode 2013-2017 

menunjukkan terjadinya fluktuasi atau naik turunnya nilai atau perubahan 

nilai dari setiap tahunnya pada pengungkapan CSR di dalam perusahaan 

tersebut. Di perusahaan Wijaya Karya 2013-2014 mengalami penurunan yaitu 

sebesar -0,62%, pada periode 2014-2015 mengalami peningkatan, yang 

menghasilkan 0,32%, sedangkan pada tahun 2015-2016 mengalami 

penurunan lagi yaitu sebesar -0,65%, pada tahun 2016-2017 perusahaan 

mengalami kenaikan sebesar 0,27%.  

Pengungkapan tanggung jawab dari perusahaan PT Total Bangun Persada 

pada tahun 2013-2014 yaitu sebesar -0,62%. Sedangkan, pada tahun 2014-

2016 perusahaan cenderung memiliki sifat statis atau tetap, dan ditahun 2016-

2017 Perusahaan PT Total Bangun Persada  mengalami perubahan dan 

kenaikan yaitu sebasar 0,027%. 
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Berdasarkan uraian atau pernyataan yang terdapat diatas dan setelah 

melakukan banyak pertimbangan maka penulis akhirnya mengangkat 

penelitian dengan judul: “Pengaruh EPS, DAR, Sales Growth, dan Ukuran 

Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan CSR Pada Perusahaan Jasa 

Subsektor Konstruksi dan Bangunan Periode 2013-2017’’.  

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup bertujuan untuk membatasi penelitian agar tidak keluar dari 

inti permasalahan dan terfokus pada variabel-variabel yang dikehendaki. 

Maka penulis menentukan batasan atas penelitian yang akan dilakukan, antara 

lain: 

1) Variabel Independen dari penelitian ini adalah Earning Per Share (EPS), 

Debt to Asset Ratio (DAR), Sales Growth, dan Ukuran Dewan Komisaris. 

Sedangan Variabel Dependennya dalam penelitian ini adalah 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

2) Objek yang diambil dalam penelitan ini adalah pada perusahaan Jasa 

Subsektor Konstruksi dan Bangunan yang terdaftar di BEI 

3) Data laporan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada periode 2013 

hingga 2017. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan jurnal-jurnal yang dijadikan sumber referensi oleh penulis, 

bahwa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar terdapat 

pengaruh antara EPS, DER, Sales Growth, Ukuran dewan komisaris terhadap 

Pengungkapan CSR, namun juga terdapat hasil dari jurnal yang lain bahwa 
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menunjukkan hasil yang berbeda yaitu variabel-variabel tersebut tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian tersebut dan 

dengan adanya fenomena yang sebelumnya dijabarkan di latar belakang, 

maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1) Apakah ada pengaruh positif Earning Per Share (EPS) terhadap 

Pengungkapan CSR pada Perusahaan Jasa Subsektor Konstruksi dan 

Bangunan pada periode 2013-2017? 

2) Apakah ada pengaruh positif Debt to Asset Ratio (DAR) terhadap 

Pengungkapan CSR pada Perusahaan Jasa Subsektor Konstruksi dan 

Bangunan yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2017? 

3) Apakah ada pengaruh positif Sales Growth terhadap Pengungkapan CSR 

pada Perusahaan Jasa Subsektor Konstruksi dan Bangunan yang terdaftar 

di BEI pada periode 2013-2017? 

4) Apakah ada pengaruh positif Ukuran Dewan Komisaris terhadap 

Pengungkapan CSR pada Perusahaan Jasa Subsektor Konstruksi dan 

Bangunan yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2017? 

5) Apakah ada pengaruh positif Earning Per Share (EPS), Debt to Asset 

Ratio (DAR), Sales Growth, dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap 

Pengungkapan CSR pada Perusahaan Jasa Subsektor Konstruksi dan 

Bangunan yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2017? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis antara lain : 

1) Untuk menganalisis apakah Earning Per Share (EPS) terdapat pengaruh 

positif terhadap Pengungkapan CSR pada Perusahaan Jasa Subsektor 

Konstruksi dan Bangunan yang terdaftar di BEI  pada periode 2013-2017 

secara parsial. 

2) Untuk menganalisis apakah Debt to Asset Ratio (DAR) terdapat pengaruh 

positif terhadap Pengungkapan CSR pada Perusahaan Jasa Subsektor 

Konstruksi dan Bangunan yang terdaftar di BEI  pada periode 2013-2017 

secara parsial. 

3) Untuk menganalisis apakah Sales Growth terdapat pengaruh positif 

terhadap Pengungkapan CSR pada Perusahaan Jasa Subsektor Konstruksi 

dan Bangunan yang terdaftar di BEI  pada periode 2013-2017 secara 

parsial. 

4) Untuk menganalisis apakah Ukuran Dewan Komisaris terdapat pengaruh 

positif terhadap Pengungkapan CSR pada Perusahaan Jasa Subsektor 

Konstruksi dan Bangunan yang terdaftar di BEI  pada periode 2013-2017 

secara parsial. 

5) Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh positif Earning Per Share 

(EPS), Debt to Asset Ratio (DAR), Sales Growth, dan Ukuran Dewan 

Komisaris terhadap Pengungkapan CSR pada Perusahaan Jasa Subsektor 

Konstruksi dan Bangunan yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2017 

secara berganda. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi untuk 

berbagai pihak, manfaat penelitian ini  antara lain : 

1. Bagi Akademik 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan ilmu pengetahuan di 

bidang manajemen khususnya manajemen keuangan yang berkaitan 

dengan pengungkapan corporate social responsibility. 

2. Bagi Stakeholder 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para 

pemangku kepentingan agar dalam berinvestasi, stakeholder  memilih 

perusahaan yang secara terbuka mengungkapkan informasinya dan 

memiliki kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dipertanggung 

jawabkan. 

 


