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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Secara teoriCorporate Social Responsibility merupakan inti dari etika bisnis, 

dimana suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi dan legal 

kepada pemegang saham (shareholders), tetapi perusahaan juga mempunyai 

kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan (stakeholders) yang tidak 

dapat lepas dari kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, 

bertahan, berkembang bahkan tidak akan memperoleh keuntungan tanpa bantuan 

dari berbagai pihak.  

Sehingga Corporate Social Responsibilitylebih menunjukkan kepedulian 

perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas (stakeholders) 

daripada hanya sekedar kepentingan perusahaan itu sendiri. Ada berbagai faktor 

yang mempengaruhi praktik pengungkapan Corporate Social Responsibility 

merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep good corporate 

governance (GCG), yang memiliki prinsip diantaranya adalah perusahaan perlu 

memperhatikan kepentingan stakeholders sesuai dengan aturan yang ada, dan 

menjalin kerjasama yang aktif dengan stakeholders demi kelangsungan hidup 

jangka panjang perusahaan. (Utama, 2007).  

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebagian media yang dipilih 

untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan 

lingkungan disekitarnya. Atau sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan 

kewajiban yang berdasarkan keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan 

dengan memperhatikan kepentingan para stakeholders, dan lingkungan dimana 
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perusahaan malakukan aktifitasnya yang berlandaskan pada ketentuan hukum 

yang berlaku. (Azheri, 2011:28). 

Perusahaan yang besar biasanya akan mengungkapkan lebih banyak 

informasi dibanding dengan perusahaan kecil. Karena perusahaan besar 

mempunyai jenis produk yang lebih banyak, sistem informasi yang canggih serta 

struktur kepemilikan yang lebih lengkap, sehingga sangat mungkinkan dan 

membutuhkan tingkat pengungkapan secara luas. (Suripto, 1999 dalam Zaleha, 

2005). 

Menurut Kokubu et al (2002), terdapat pengaruh positif antara profitabilitas 

suatu perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. Karena jika 

profitabilitas hasilnya positif terhadap corporate social responsibility disclosure 

makaperolehan laba yang semakin besar, akan membuat perusahaan 

mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas lagi. 

Artinya jika perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi akan 

memberikan keluwesan kepada manajemen untuk melaksanakan dan 

mengungkapkan tanggung jawab sosial. Dan jika perusahaan dengan tingkat 

profitabilitas yang rendah akan sangat mempertimbangkan pelaksanaan dan 

pengungkapan tanggung jawab sosial, karena khawatir akan mengganggu kegiatan 

operasional perusahaan. 

Menurut Cadbury Committe (1999), Good Corporate Governance adalah 

sebuah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai 

keseimbangan,diantara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam 
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memberikan pertanggungjawaban kepada shareholders khususnya, dan 

stakeholders pada umumnya. 

Pemerintah telah menetapkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas dalam pasal 74 bahwa Perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan, dan jika perusahaan tidak melaksanakannya akan diberi 

sangsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Perusahaan yang menjalankan corporate social responsibility yang dikelola 

dengan baik, dan sudah menjalankan good corporate governance, akan menjamin 

tercapainya maksimalisasi laba, mempertahankan daya saing perusahaan, dan 

patuh terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku.  

Kinerja lingkungan adalah kinerja suatu perusahaan yang peduli  

terhadaplingkungan sekitar. Kinerja ini dapat dilakukan dengan menerapkan 

akuntansi berbasis lingkungan,antara lain akuntansi lingkungan merupakan 

pengakuan dan integritas yangberdampak terhadap isu-isu lingkungan pada sistem 

akuntansi tradisional suatu perusahaan. (Halim dan Irwan, 1998 dalam Fitriyani 

2012). 

Praktik pengungkapan (disclosure) mengenai corporate social responsibility 

di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan seperti dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK)  No. 1 Revisi 2009 dan peraturan mengenai 

pengungkapan yang harus dilakukan oleh perusahaan yang dikeluarkan oleh 

Bapepam selaku lembaga yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan pasar 

modal dan lembaga keuangan di Indonesia.  
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Selain itu, dalam pasal 66 ayat 2 UUPT No. 40 tahun 2007 juga disebutkan 

bahwa laporan tahunan perusahaan, dimana sebuah perusahaan juga memuat 

laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, agar perusahaan yang 

dijalankan dapat dikelola dengan baik. 

Corporate Social Responsibility (CSR) mempunyai tujuan untuk 

menciptakan standar kehidupan yang lebih tinggi, dengan mempertahankan 

kesinambungan laba usaha untuk pihak pemangku kepentingan yang diungkapkan 

dalam laporan keuangan entitas dan keseimbangan alam melalui pengungkapan 

sukarelanya. Laporan keuangan adalah salah satu alat untuk melaporkan kegiatan 

entitis dan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan, karena 

mengandung pengungkapan yang bersifat wajib (mandatory disclosure) ataupun 

sukarela (voluntary disclosure). (Syahrir dan Suhendra, 2010 dalam Kamil dan 

Herusetya, 2012). 

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dengan melakukan 

kegiatan corporate social responsibility antara lain : produk semakin disukai oleh 

konsumen, investor semakin tinggi minatnya terhadap perusahaan karena 

perusahaan dinilai mendukung keseimbangan ekosistem, meningkatkan penjualan, 

meningkatkan market share, memperkuat brand positioning, meningkatkan 

kemampuan perusahaan untuk memotivasi, mempertahankan karyawan dan 

mengurangi biaya operasi. (Kolter dan Lee, 2005 dalam Kamil dan Herusetya, 

2012). 

Pentingnya Corporate Social Responsibility Disclosure dalam aktivitas 

bisnis membuat beberapa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 
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faktor-faktor yang dapat mempengaruhiCorporate Social Responsibility 

Disclosure.Rio Putra dan Supriyanto(2017), melakukan penelitian yang bertujuan 

untuk menguji pengaruh probabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan kantor 

akuntan publik terhadap corporate social responsibility. Penelitian tersebut 

mendapatkan hasil memberikan bukti bahwa semua variabel tersebut terpengaruh 

dengan tingkat berbagai indikator Corporate Social Responsibility Disclosure.  

Kemudian Penelitian yang dilakukan O. T. Ebiringa, Emeh Yadirichukwu, 

E. E. Chigbu and Obi Joseph Ogochukwu (2013), memiliki tujuan untuk menguji 

pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadapcorporate social 

responsibility disclosure: Sektor Minyak dan Gas Nigeria. Dan hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif yang tidak 

signifikan diantara ukuran perusahaan dan pengungkapan Corporate Social 

Responsibility.Maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas secara signifikan 

berhubungan positif dengan Corporate Social Responsibility Disclosure  

perusahaan. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Abid Ramadhan (2019) yang 

meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan kinerja 

lingkungan terhadap corporate social responsibility disclosure. Penelitian ini 

berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini akan menambahkan 

variabel independen yaitu good corporate governance untuk diuji pengaruhnya 

terhadap corporate social responsibility disclosure yang mengacu pada penelitian 

Yulia Setyarini dan Melvie Paramitha (2011) dan jurnal pendukung lainnya. 
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Selain itu sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Periode ini 

digunakan untuk memperoleh nilai yang memiliki kemampuan lebih besar dalam 

menggambarkan corporate social responsibility pada suatu perusahaan. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini bermaksud 

menjelaskan dengan judul “PENGARUHGOOD CORPORATE 

GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, KINERJA 

LINGKUNGAN TERHADAP CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITYDISCLOSURE (Studi empiris pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017).” 

1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitiam ini dibatasi sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Periode pengamatan dilakukan mulai dari tahun 2015-2017. 

3. Menganalisis faktor yang mempengaruhi Corporate social 

responsibilitydisclosure dibatasi pada variabel ukuran perusahaan, 

profitabilitas, good corporate governance, dan kinerja lingkungan. 

1.3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah pernyataan tentang keadaan, fenomena, atau 

konsep yang memerlukan pemecahan atau jawaban melalui suatu penelitian dan 

pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan alat-alat yang 
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relevan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap Corporate social 

responsibility disclosure ? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Corporate social 

responsibility disclosure ? 

3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap Corporate 

social responsibility disclosure ? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Corporate social 

responsibility disclosure ? 

5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap Corporate social 

responsibility disclosure ? 

6. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap Corporate social 

responsibility disclosure ? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberikan bukti empiris tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi Corporate social responsibility disclosure. 

sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai peneliti diantaranya adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

Corporate social responsibility disclosure pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ? 
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2. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap Corporate 

social responsibility disclosure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia ? 

3. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap 

Corporate social responsibility disclosure pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ? 

4. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap 

Corporate social responsibility disclosure pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ? 

5. Untuk mengetahui apakah dewan komisaris independen berpengaruh 

terhadap Corporate social responsibility disclosure pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ? 

6. Untuk mengetahui apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap 

Corporate social responsibility disclosure pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ? 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan 

dan konstribusi bagi banyak pihak yang akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

peningkatan corporate social responsibility disclosure, serta 

meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap alam dan menyadari 

pentingnya keseimbangan ekosistem demi terciptanya lingkungan 
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perusahaan yang bersinergi dengan alam sekitar. Dan dapat meningkatkan 

kinerja manajemen pada perusahan tersebut. 

 

2. Bagi Investor 

Hasil pada penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu alat 

pertimbangan untuk mengambil keputusan investasi saham pada 

perusahaan manufaktur baik keputusan investasi terkait maupun keputusan 

lainnya. 

3. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi dan bahan 

referensi dalam rangka menambah wawasan pengetahuan untuk 

mengembangkan penelitian dan menambah pengetahuan tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi  Corporate social responsibility disclosure 

pada penelitian-penelitian selanjutnya. 

4. Bagi Akademisi 

Sebagai bahan untuk dapat mempelajari dan menerapkan ilmu-ilmu yang 

telah didapat selama mendapat pelajaran di Universitas Muria Kudus, 

sehingg hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai 

Corporate social responsibility disclosure. Serta untuk penelitian yang 

akan datang diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi 

penelitian, terutama penelitian yang berkaitan dengan Corporate social 

responsibility disclosure. 

 


