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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 Persaingan bisnis yang semakin ketat di era sekarang seperti saat ini 

perusahaan di tuntut untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi, semakin 

banyak terdapat perusahan-perusahaan dengan bidang layanan yang berbeda-beda. 

Semakin banyaknya perusahaan dalam satu daerah atau wilayah akan memberikan 

dampak maupun kontribusi bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dari sekian 

banyaknya perusahaan yang ada tersebut, tidak sedikit pula yang memberikan 

dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya.Hal ini dikarenakan masih 

kurangnya kesadaran dari perusahaan-perusahaan akan lingkungan sekitarnya, yakni 

perusahaan lebih berfokus pada pencapaian laba dan informasi laporan keuangan 

perusahaan yang hanya berdampak baik bagi perusahaan itu sendiri.  

 Adanya informasi laporan keuangan yang lengkap dan akurat dapat 

membantu investor untuk melakukan pengambilan keputusan secara tepat sehingga 

hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Akan tetapi bagi masyarakat, informasi 

tersebut digunakan sebagai dasar penilaian atas pertanggung jawaban perusahaan 

dalam kinerja keuangan perusahaan maupun kinerja lingkungan perusahaan (Mukti, 

2015). Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk kepedulian perusahaan 

terhadap masyarakat. Perusahaan dihadapkan pada kenyataan bahwa walaupun 

tujuan utamanya mencari keuntungan, namun tidak dapat dilepaskan dari 
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masyarakat. Diharapkan dengan penerapan pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan maka perusahaan akan dapat melangsungkan usahanya dalam jangka 

panjang (Ekowati, 2014). 

 Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan berbeda-beda meskipun 

memiliki jenis usaha yang sama sehingga berpengaruh terhadap tanggung jawab 

sosial perusahaan yang dilakukan perusahaan. Terdapat perbedaan tanggung jawab 

sosial perusahaan ditiap perusahaan. Perbedaan tersebut dikarenakan karakteristik 

perusahaan yang berbeda-beda. Semakin kuat karakteristik yang dimiliki suatu 

perusahaan tersebut dalam menghasilkan dampak sosial bagi publik tentunya akan 

semakin kuat pula pemenuhan tanggung jawab sosialnya kepada publik (Sari, 2012). 

 Tujuan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah agar 

menciptakan standar kehidupan yang lebih tinggi, dengan mempertahankan 

kesinambungan laba usaha untuk pihak pemangku kepentingan sebagaimana yang 

diungkapkan dalam laporan keuangan entitas. Pengungkapan informasi dalam 

laporan tahunan perusahaan itu dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu 

pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela.Pengungkapan wajib merupakan 

informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Sedangkan perngungkapan 

sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan 

publik (Almiyanti, 2014). Adapun salah satu jenis pengungkapan informasi sekarela 

adalah pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan. Di Indonesia, peraturan 

yang mengatur tentang pengungkapan tanggung jawab sosial adalah keputusan 

BAPEPAM No.7 Kep-/BL/2008. 
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 Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya untuk senantiasa memberikan 

kontribusi positif terhadap masyrakat sosial dan lingkungan. Penerapan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan oleh perusahaan dapat diwujudkan 

dengan pengungkapan Corporate Sosial Responsibility Disclosure (CSRD) yang 

disosialisasikan ke publik dalam laporan tahunan (annual report) perusahaan (Sari, 

2012). 

 Terdapat dua alasan perusahaan menerapkan pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan.Pertama, faktor eksternal berupa keharusan-keharusan sosial 

perusahaan berkenaan dengan kinerja lingkungan perusahaan. Karena tuntutan 

masyarakat terhadap perusahaan yang sifatnya ekonomis. Tuntutan itu yang kadang-

kadang tidak sesuai dari sudut kepentingan bisnis perusahaan. Hal ini berhubungan 

dengan keseimbangan eksternal sebagai aspek pokok Good Corporate Governance 

(GCG). Kedua, faktor internal, hal ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan 

bersumber dari perilaku pribadi pengelola. Oleh karena itu, faktor eksternal dan 

internal ini harus jalan bersama, tanpa keharusan dari luar dan kemauan perusahaan 

menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan, program itu akan mengalami 

hambatan pelaksanaan (Melati, 2014). 

 Selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan 

banyak keuntungan bagi masyarakat, karena perusahaan mendapatkan legitimasi 

bergerak leluasa melaksanakan kegiatannya. Karena besarnya dampak eksternalities 

terhadap kehidupan masyarakat, dari sinilah dikenalkan dengan sistem 
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akuntansiyang disebut Social Economic Accounting (SEA) / Social Responsibility 

Accounting(SRA) yaitu ilmu akuntansi yang mencatat, mengukur, melaporkan 

exsternalities. Pengimplementasian SRA dalam perusahaan itulah yang dikenal 

menjadi tanggung jawab sosial perusahaan dan disosialisasikan kepada publik 

melalui pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan (Almiyanti, 2014). 

 Seiring meningkatnya kepedulian masyarakat akan kelestarian lingkungan 

membuat perusahaan kini meningkatkan pertanggung jawaban sosial dan 

lingkungannya bukan hanya kepada pemegang saham dan kreditur saja, namun juga 

kepada masyarakat luas. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu cara dari 

organisasi untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap lingkungannya (Darwin, 

2004). 

 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas (UUPT). Hal ini diperkuat dengan ancaman sanksi bagi 

perseroan terbatas yang melanggarnyabab V UUPT yang berjudul “Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan” pasal 74 menyatakan: (1) Perseroan yang menjalankan 

kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung jawab sosial 

dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban 

Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang 

pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) 

Perseroan yang tidak melaksanakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan 

dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan hukuman sesuai dengan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab 

sosial dan lingkungan diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan adanya tujuan 

peraturan ini, perusahaan khususnya perseroan terbatas yang bergerak dibidang dan 

atau berkaitan dengan sumber daya alam harus melaksanakan tanggung jawab 

sosialnya kepada masyarakat (Suparnyo, 2010).  

 Peraturan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PerlindunganDan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menjadi dasar hukum CSR bagiperusahaan. 

Namun peraturan-peraturan pemerintah tersebut tidak memberikan pedoman khusus 

mengenai bagaimana dan informasi apa saja yang harus dilaporkan mengenai 

kegiatan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga pengungkapan 

mengenai informasi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia 

masih dirasa kurang (Arthana 2012). Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian 

Indrayenti (2018) pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang menyatakan bahwa rata-rata pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan sebesar 52,5% dengan nilai terendah pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan 40,0% dan nilai tertinggi tanggung jawab sosial perusahaan 

sebesar 55,0%. Perusahaan industri barang konsumsi merupakan yang mengolah 

bahan mentah menjadi barang jadi, sehingga perusahaan ini limbah produksi yang 

harus diperhatikan perusahaan untuk menjaga kestabilan lingkungan. 

Kasus CSR yang terjadi pada PT. Ultra Jaya Tbk tahun 2018 merupakan salah 

satu contoh nyata. Warga desa dari enam RW di Kabupaten Bandung Barat, 

mendesak PT. Ultra Jaya Tbk untuk menyelesaikan permasalahan bau busuk dari 



 

6 
 

aktivitas pengolahan susu perusahaan tersebut yang sudah menggangu aktivitas 

warga selama bertahun-tahun. Perusahaan harus bertanggung jawab sehingga perlu 

memperbaiki permasalahan yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaannya 

(sindonews.com). 

 Berdasarkan fenomena di atas, dapat didiketahui bahwa pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban organisasi bisnis untuk 

mengambil bagian dalam kegiatan yang bertujuan melindungi dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu sangat penting adanya 

pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh perusahaan serta pengungkapannya sebagai 

informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan (stakeholder), sehingga 

pengungkapannya memainkan peranan penting bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan 

perusahaan hidup di lingkungan masyarakat dan setiap aktivitas atau operasional 

perusahaan memiliki dampak sosial dan lingkungan (Ghozali dan Chariri, 2007). 

Oleh karena itu pengungkapan tanggung jawab sosial dalam penelitian ini 

diperngaruhi oleh beberapa faktor yatitu, ukuran perusahaan, ukuran dewan 

komisaris, profitabilitas, leverage dan likuiditas. 

 Faktor pertama yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial 

adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala yang berfungsi 

untuk klasifikasi besar kecilnya entitas bisnis (Ruroh dan Latifah, 2018). Perusahaan 

yang memiliki tingkat entitas bisnis tinggi mendorong para investor untuk 

menginvestasikan saham kepada perusahaan dan jika saham perusahaan tinggi dapat 

meningkatkan aset yang miliki perusahaan, sehingga mampu meningkatkan 
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pengungkapan tanggung jawab sosialnya, karena pendorong pengungkapan 

tanggung jawab adalah kepemilikan saham perusahaan yang dapat menyebabkan 

meningkatnya perolehan aset perusahaan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Ruroh dan Latifah (2018), Bimaswara (2018), 

serta Indrayenti (2018) yang menghasilkan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosal. Penelitianyang 

dilakukan oleh Widyastari dan Sari (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosal. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rindawati (2015) yang memperoleh hasil ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosal. 

 Faktor kedua yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial 

adalah ukuran dewan komisaris. Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah 

anggota dewan komisaris yang ada dalam perusahaan (Arfansyah, 2018). Semakin 

besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk 

mengendalikan pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif. 

Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka tekanan 

terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Arfansyah (2018), Pradnyani dan Sisdyani 

(2015), serta Indrayenti (2018) mengungkapkan bahwa ukuran dewan komisaris 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sriayu dan Mimba (2013), dan Pradnyani dan 
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Sisdyani (2015) menemukan ukuran dewan komisaristidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosal. 

 Faktor ketiga yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial 

adalah profitabilitas. Profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan (laba) perusahaan (Ruroh dan Latifah, 2018). Perusahaan 

yang memiliki kondisi keuangan yang baik juga akan mendapat tekanan yang lebih 

kuat dari lingkungan perusahaan untuk lebih luas dalam mengungkapkan tanggung 

jawab sosial secara luas dan semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan 

semakin besar pengungkapan atau tanggung jawab sosialnya.  

 Penelitian yang dilakukukan oleh Ruroh dan Latifah (2018), Pradnyani dan 

Sisdyani (2015), serta Indrayenti (2018)yang menghasilkan bukti empiris bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rindawati dan Asyik (2015) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Suaryana(2015), 

serta Bimaswara (2018) mengatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosal. 

 Faktor keempat yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial 

adalah leverage.Leverage merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan 

hutang yang digunakan untuk membiayai aktiva berasal dari pihak luar (kreditor) 

dengankemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (Indrayenti, 2018). 

Perusahaan dengan tingkat leverage tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung 
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jawab sosial yang dibuat agar tidak diawasi secara ketat atau menghindari 

pengawasan khusus dari para pemegang hutang. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Ruroh dan Latifah (2018), Arfansyah (2018), 

serta Indrayenti (2018) yang menunjukkan hasil bahwa leverage berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Berbeda dengan penelitian Anindita 

(2018), Pradnyani dan Sisdyani (2015) menunjukkan hasil bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian Bimaswara 

(2018) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap pengungakapan 

tanggung jawab sosial. 

 Faktor kelima yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial 

adalah likuiditas. Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menjaga aktivitas operasional (Arfansyah, 2018). Dapat dikatakan likuiditas 

mencerminkan kesehatan suatu perusahaan. Tingkat dimana perusahaan dapat dengan 

cepat memenuhi kewajiban lancarnya dari aktiva lancar atau kemampuan usaha untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek. Melalui likuiditas dapat dipandang kinerja 

manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Perusahaan yang mempunyai 

tingkat likuiditas tinggi adalah perusahaan yang dapat segera memenuhi kewajiban-

kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang 

tinggi akan lebih banyak melakukan pengungkapan sosial dari pada perusahaan yang 

mempunyai tingkat likuiditas yang rendah. 

 Penelitian Arfansyah (2018) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh 

positif terhadap pengungakapan tanggung jawab sosial, sedangkan penelitian yang 
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dilakukan oleh Bimaswara (2018) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif 

terhadap pengungakapan tanggung jawab sosial. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan ketidak konsitenan penelitian, 

maka penelitian ini mengembangkan penelitian Indrayenti (2018) dengan beberapa 

perbedaan penelitian. Adapun perbedaan yang pertama adalah penambahan variabel 

independen likuiditas, dengan alasan karena likuiditas dapat dipandang kinerja 

manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Semakin tinggi angka rasio 

likuiditas, akan semakin baik bagi investor. Perusahaan yang diminati investor adalah 

perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas yang cukup tinggi untuk standar 

perusahaan sejenisnya (Bimaswara, 2018). Sehingga dengan adanya likuiditas yang 

tinggi, diharapkan perusahaan mampu meningkatkan mengungkapkan sukarela 

perusahaan khusunya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Perbedaan kedua terletak pada obyek penelitian, penelitian sebelumnya pada 

perusahaan sektor industri barang konsumsi, sedangkan pada penelitian ini 

memperluas obyek penelitian pada perusahaan industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan ketiga terletak pada rentang waktu 

penelitian, adapun penelitian sebelumnya pada tahun 2014-2016, sedangkan 

penelitian memperpanjang periode penelitian yaitu pada tahun 2014-

2018.Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UKURAN DEWAN 

KOMISARIS, PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN LIKUIDITAS (STUDI 
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EMPIRIS PADA PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2018)”. 

I.2.  Ruang Lingkup 

Agar penelitian lebih terfokus pada pokok permasalahan, maka ruang lingkup 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel dependen yang digunakan yaitu pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan dan variabel independen yang digunakan yaitu ukuran 

perusahaan, ukuran dewan komisaris, profitabilitas, leverage, dan likuiditas. 

2. Obyek penelitian ini difokuskan pada perusahaan industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Periode penelitian lima tahun yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. 

I.3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia? 
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3. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia? 

4. Apakah leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

5. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia? 

I.4.   Tujuan penelitian  

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif ukuran dewan komisaris 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif profitabilitasterhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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4. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif leverage terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

5. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif likuiditas terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

I.5.   Manfaat Penelitian    

I.5.1. Manfaat Teoritis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik 

dalam pengembangan ilmu ekonomi/akuntansi kususnya menjadi salah satu bahan 

referensi serta perbandingan untuk penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan 

dengan penggaruh kinerja keuagan terhadap tanggung jawab perusahaan. 

I.5.2. Bagi perusahaan  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi untuk perusahaan 

bahwa tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan perusahaan merupakan 

suatu program yang baik untuk perusahaan. Sehingga dapat digunakan untuk 

mengambil sebuah kebijakan dan keputusan perusahaan untuk melakukan program 

tanggung jawab sosial lingkungan disekitar perusahaan. 

I.5.3. Bagi investor  

Apakah perusahaan tersebut menjalankan program tanggung jawab sosial 

perusahaan kepada lingkungan, serta sebagai acuan dalam pengambilan keputusan 

untuk berinvestasi.  
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I.5.4. Bagi masyarakat  

Sebagai pengawas atas perilaku perusahaan mengenai dampak yang 

ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Selain itu juga dapat diharapakn 

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak-hak yang dapat diperoleh atas 

program tanggung jawab sosial.  

I.5.4. Bagi pemerintah  

Hasil penelitian dapat diguanakan untuk bahan mengambil keputusan serta 

membuat kebijakan terhadap perushaan yang melakukan aktivitas oprasi perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


