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BAB I 

LATAR BELAKANG 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan dianggap banyak memberikan keuntungan bagi masyarakat, 

seperti memberikan kesempatan kerja, menyediakan barang konsumsi, jasa, 

membayar pajak, memberi sumbangan dan lain-lain. Namun dibalik itu semua, 

keberadaan perusahaan ternyata juga banyak menimbulkan berbagai persoalan 

sosial dan lingkungan, seperti populasi udara, keracunan, kebisingan, 

diskriminasi, pemaksaan, kesewenang-wenangan, produksi makanan haram serta 

bentuk negative externalities lain (Harahap, 2001) dalam Fajar Ari Kurniawan 

(2013). Oleh sebab itu, adanya perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatan 

sumber daya alam baik secara langsung maupun yang tidak langsung tentu 

memberikan dampak pada lingkungan sekitarnya. Adanya dampak lingkungan 

tersebut mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingknya melaksanakan 

tanggung jawab sosial atau yang dikenal dengan CSR (Corporate Social 

Responsibility). 

Permasalahan-permasalahan sosial dan lingkungan yang dihadapi perusahaan 

di Indonesia juga terjadi karena lemahnya penegakan peraturan tentang tanggung 

jawab sosial perusahaan, misalnya tentang aturan ketenagakerjaan, pencemaran 

lingkungan, perimbangan bagi hasil suatu industri dalam era otonomi daerah 

(Eka, 2011) dalam Fajar Ari Kurniawan (2013). 

Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai Perseroan Terbatas yang diatur 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007. Dalam pasal 1 
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ayat (3) menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah 

komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang 

bermanfaat, baik untuk perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun 

masyarakat pada umumnya. Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 

40 Tahun 2007 Bab V pasal 74 ayat (1) meenjelaskan bahwa perseroan yang 

menjalankan kegitan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya 

alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Lalu pasal 74 

ayat (3) menjelaskan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai saksi sesuai dengan perundang-

undangan (www.ojk.go.id). Dengan adanya peraturan perundang-undangan 

Republik Indonesia N0. 40 Tahun 2007 tersebut, maka setiap perusahaan wajib 

melaporkan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan 

tahunan maupun laporan berkelanjutan dengan pedoman GRI (Global Reporting 

Initiative). 

Laporan berkelanjutan sangat erat kaitannya dengan CSR, terutama dalam 

perusahaan pertambangan, dimana kegiatan oprasional utama perusahaan 

mengeksploitasi hasil kekayaan alam yang merupakan sumber daya yang tidak 

dapat diperbaharui secara singkat, sehingga perusahaan pertambangan harus 

selalu lebih peduli dan tanggap terhadap keadaan sosial dan lingkungan di sekitar 

perusahaan tersebut beroperasi, serta dapat juga melakukan inovasi, dan 

membawa hal positif selain hasil tambang yang semakin berkurang. 

http://www.ojk.go.id/
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Di Indonesia praktik corporate social responsibility telah mendapat perhatian 

yang cukup besar. Kasus di Indonesia yang terkait dengan permasalahan yang 

muncul dikarenakan perusahaan dalam melaksanakan operasinya kurang 

memperhatikan kondisi dan lingkungan sekitarnya, khususnya perusahaan yang 

aktivitasnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Seperti kasus pada 

PT. Freeport Indonesia yang sudah beroperasi puluhan tahun di Bumi Pertiwi, 

disebut bahwa Freeport tidak membawa kesejahteraan untuk masyarakat Papua 

dan juga tidak pernah melibatkan serta menghargai hak-hak masyarakat adat dua 

suku besar Amungme dan Kamoro sebagai pemilik hak ulayat. Dengan adanya 

demo yang dilakukan masyarakat sekitar barulah PT. Freeport kepada masyarakat 

mengeluarkan dana corporate social responsibility (CSR) yang disebut sebagai 

dana satu persen itu untuk menutupi pelanggaran yang dilakukan PT. Freeport 

kepada masyarakat sekian tahun lamanya. Namun faktanya menurut Bambang 

Gatot Ariyono selaku Direktur Jendral Mineral dan Batu Bara mengungkapkan 

bahwa CSR atau dana satu persen yang diberikan tidak membuahkan 

kesejahteraan melainkan menimbulkan konflik internal di kalangan masyarakat 

dikarenakan para elit memanfaatkan untuk kepentingannya sementara masyarakat 

tidak pernah merasakan dampak CSR itu hingga saat ini (www.merdeka.com, 

2017). Dikutip dari CNN Indonesia bahwa riset temukan kualitas CSR 

perusahaan Indonesia rendah. Riset terbaru menyatakan bahwa perusahaan di 

Indonesia memiliki kualitas tanggung jawab sosial atau corporate social 

responsibility (CSR) yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan asal 

Thailand. Riset Center for Governance, Institutions, and Organizations national 

http://www.merdeka.com/
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University of Singapore (NUS) Business School mengungkapkan rendahnya 

pemahaman perusahaan terkait praktik tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan 

menyebabkan rendahnya kualitas pengoprasian agenda tersebut. Riset tersebut 

telah melakukan studi terhadap 100 perusahaan di empat negara yakni Indonesia, 

Malaysia, Singapura dan Thailand. Riset tersebut memaparkan bahwa Thailand 

menjadi negara dengan kualitas implementasi CSR paling tinggi dengan nilai 

56,8 dari total 100, sementara singapura mendapatkan 48,8. Indonesia dan 

Malaysia sendiri masing-masing mendapat nilai 48,4 dan 47,7 

(www.cnnindonesia.com, 2016). 

Berikut ini tabel data indek pengungkapan tanggung jawab sosial perushaan 

pada Perusahaan sektor Pertambangan BUMN selama periode 2013-2017. 

Tabel 1.1 

Data Indek Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan Pertambangan BUMN Periode 2013-2017 

Perusahaan Tahun EC EN LA HR SO PR Total CSRDI 

Aneka 

Tambang 

2013 7 26 8 0 5 2 48 0,527 

2014 3 24 11 1 3 4 46 0,505 

2015 6 29 14 11 11 6 77 0,846 

2016 4 15 10 0 2 0 31 0,341 

2017 3 17 11 1 3 0 35 0,385 

Bukit 

Asam 

2013 5 15 8 7 6 6 47 0,516 

2014 3 7 3 0 1 0 14 0,154 

2015 9 33 15 11 10 9 87 0,956 

2016 6 15 3 8 9 8 49 0,538 

2017 3 5 7 2 4 1 22 0,242 

Timah 

2013 9 30 15 11 8 9 82 0,901 

2014 1 12 4 0 2 0 19 0,209 

2015 6 17 9 5 6 4 47 0,516 

2016 8 22 13 5 6 4 58 0,637 

2017 7 14 12 5 3 4 45 0,494 

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti (2018) 

http://www.cnnindonesia.com/


5 
 

 
  

Keterangan: 

EC (Economic)  = Kinerja ekonomi 

EN (Environment)  = Kinerja lingkungan 

HR (Human Rights)  = Kinerja hak asasi manusia 

LA (Labor Practices) = Kinerja tenaga kerja dan kenyamanan bekerja 

PR (Product Responsibility) = Kinerja tanggung jawab produk 

SO (Society)   = Kinerja masyarakat 

CSRDI (Corporate Social Responsibility Disclosure Indeks) = Indek 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

CSRDI atau indek pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat 

diperoleh dari total semua item yang diungkapkan perusahaan dibagi dengan 

jumlah seluruh item GRI (Global Reporting Initiative). GRI yang digunakan pada 

perusahaan di atas yaitu dengan GRI 4.0 dengan jumlah 91 item. 

Dari tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan sektor pertambangan BUMN tiap tahunnya mengalami 

fluktuasi. Perusahaan Aneka Tambang (ANTM) pada tahun 2013 ke 2014 

mengalami penurunan sebesar 4,3%, pada tahun 2015 mengalami kenaikan 

sebesar 40,3% dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 148,1% 

sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 11,4%. Pada 

perusahaan Bukit Asam mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2015 

yaitu sebesar 83,9%, tetapi pada tahun 2016 dan 2017 terjadi penurunan yaitu 

masing-masing 77,7% dan 122,3%. Sedangkan perusahaan Timah pada tahun 

2013 memperoleh CSRDI tertinggi selama periode penelitian, akan tetapi pada 
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tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 331,1% dan mengalami kenaikan lagi 

pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 59,5% dan 19%, sedangkan pada tahun 2017 

mengalami penurunan sebesar 29%. 

Permasalahan CSR dalam perusahaan pertambangan memang banyak 

menimbulkan berbagai persoalan lingkungan dan sosial. Selain hal tersebut 

permasalahan lain juga terjadi seperti rendahnya perhatian perusahaan terhadap 

lingkungan masyarakat dan sedikitnya perusahaan pertambangan yang 

melaporkan atau mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh sebab 

itu peneliti memilih perusahaan pertambangan sebagai objek penelitian skripsi. 

Terdapat kesenjangan hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diantaranya 

likuiditas, leverage, profitabilitas dan growth. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Hasnia dan Siti Rofingatun (2017) menyatakan bahwa likuiditas 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, hal 

ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rindu Kurnia Putri (2017) 

yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Variabel leverage menurut Meita Wahyu dan 

Nur Fadjrih (2015) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, hal ini tidak 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Esti Rofiqoh dan Maswar Patuh 

(2016) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Meita Wahyu dan Nur Fadjrih 

(2015) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan CSR, hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 
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Hasnia dan Siti Rofingatun (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Variabel 

growth menurut Hasnia dan Siti rofingatun (2017) tidak berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, hal ini tidak sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Munsidah dkk (2016) menyatakan 

bahwa growth berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

Selain hal tersebut pengungkapan sosial dan lingkungan suatu perusahaan 

merupakan hal yang sama pentingnya dengan informasi finansial. Selaian 

informasi finansial, sosial dan lingkungan juga mencerminkan kondisi 

perusahaan, terutama bagaimana konstribusi perusahaan terhadap masyarakat 

baik dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan dan hasil 

penelitian terdahulu yang saling bertentangan atau adanya kesenjangan tersebut, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian atau analisis dengan 

mengambil judul “PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, 

PROFITABILITAS DAN GROWTH TERHADAP PENGUNGKAPAN 

TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) PERUSAHAAN Studi pada 

Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) 

Periode 2013-2017”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka ruang lingkup dalam 

penelitian ini dibatasi dengan: 
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1. Variabel dependennya adalah pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

2. Variabel independennya adalah likuiditas yang diukur dengan menggunkan 

CR (Current Ratio), leverage diukur dengan menggunakan DER (Debt to 

Equity Ratio), profitabilitas diukur dengan menggunakan ROA (Return on 

Assets) dan growth diukur dengan menggunakan pendapatan. 

3. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan BUMN (Badan 

Usaha Milik Negara) yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 

2013-2017. 

1.3 Perumusan Masalah 

Setiap perusahaan yang melakukan bisnis tentunya memberikan dampak bagi 

lingkungan sekitarnya baik dampak secara langsung maupun tidak langsung. 

Sehingga dengan adanya dampak tersebut menuntut perusahaan untuk ikut serta 

dan bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan sekitar dengan baik dengan 

melaksanakan CSR. Di Indonesia belum banyak perusahaan yang menerapkan 

tanggung jawab sosial perusahaan dan adanya kesenjangan sosial antara 

perusahaan dan masyarakat serta lingkungan sekitar perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh positif likuiditas terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan? 

2. Apakah terdapat pengaruh negatif leverage terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan? 
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3. Apakah terdapat pengaruh positif profitabilitas terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan? 

4. Apakah terdapat pengaruh positif growth terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian 

ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh positif likuiditas terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. 

2. Menganalisis pengaruh negatif leverage terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. 

3. Menganalisis pengaruh positif profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. 

4. Menganalisis pengaruh positif growth terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengembangan 

literatur bidang manajemen keuangan dan menjadi nilai tambah khasanah 

pengetahuan dan pemahaman tentang masalah yang berkaitan dengan 
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pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan serta dapat menjadi 

perbandingan atau bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau 

masukan bagi perusahaan pertambangan untuk mengembangkan penerapan 

Corporate Social Responsibility (CSR), dapat meningkatkan kesadaran 

perusahaan pertambangan akan pentingnya pelaksanaan tanggung jawab 

sosial perusahaan, dan terbitnya laporan pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai referensi maupun 

pertimbangan dalam penyusunan dan pemgambilan kebijakan oleh 

perusahaan, untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan sosial 

perusahaan.


