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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini kita dihadapkan pada kondisi perubahan iklim, cuaca yang 

tidak menentu dan isu–isu tentang pemanasan global. Perubahan iklim akan 

berdampak pada kelangsungan bisnis, ketahanan, dan keamanan rantai pasokan 

makanan. Hal ini tentunya akan berdampak pada perusahaan-perusahaan yang 

mengeksplor lingkungan untuk berhadapan dengan Pemerintah Daerah setempat 

dan masyarakat. Salah satu pemicu hal ini dapat berupa aktivitas industri yang 

tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan disekitar perusahaan. Selain isu-isu 

lingkungan, isu yang berkembang saat ini adalah agenda pembangunan 

berkelanjutan sedang gencar dilakukan masyarakat untuk menilai perusahaan 

yang mampu memberikan program jangka panjang yang akan mendorong 

kemandirian masyarakat dari segi ekonomi maupun sosial. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perusahaan merupakan 

kegiatan (pekerjaan) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara 

teratur untuk tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, 

mengolah, atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan 

sebagainya). Peran perusahaan terhadap lingkungan saat ini merupakan isu yang 

masih hangat dipergunjingkan dalam masyarakat. Suatu perusahaan tidak bisa 

terlepas dari lingkungan disekitarnya. Aktivitas perusahaan memberikan dampak 
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positif dan negatif terhadap lingkungan internal perusahaan seperti karyawan dan 

lingkungan eksternal perusahaan seperti investor, kreditor dan masyarakat umum.  

Keberadaan perusahaan dalam masyarakat juga dapat memberikan aspek 

yang positif maupun negatif. Di satu sisi, perusahaan menyediakan barang dan 

jasa yang berguna bagi masyarakat maupun lapangan kerja. Namun di sisi lain 

tidak jarang masyarakat mendapatkan dampak buruk dari aktivitas bisnis 

perusahaan. Banyak kasus ketidakpuasan publik yang bermunculan, baik yang 

berkaitan dengan pencemaran lingkungan, serta eksploitasi besar-besaran terhadap 

energi dan sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan. 

Dengan adanya kasus-kasus ketidakpuasan publik yang bermunculan, hal 

itu menunjukkan adanya ketidakselarasan sosial antara perusahaan dan 

masyarakat. Banyak protes – protes yang ditujukan kepada perusahaan dan 

perusahaan dituntut untuk lebih memperhatikan tanggung jawab sosialnya 

terhadap masyarakat. Selain itu tekanan dari berbagai pihak luar mendesak agar 

menerima tanggung jawab dari dampak aktivitas bisnis terhadap masyarakat.  

Selama ini kinerja yang dilakukan oleh manajer hanya untuk memajukan 

kepentingan finansial perusahaan dengan cara mengejar keuntungan semaksimal 

mungkin, tanpa mempertimbangkan akibat dari tindakan keuangan bisnis yang 

mereka jalankan terhadap mutu lingkungan hidup. Namun, dengan munculnya 

akuntansi sosial yang merupakan hasil dari upaya mengakomodasikan kebutuhan 

perusahaan dalam melakukan pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat, 

menciptakan pergesaran dari pandangan tradisional ke arah  kesejahteraan sosial 

yang telah mendorong munculnya akuntansi sosial ekonomi yang harus lebih 
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memfokuskan perhatiannya terhadap dampak sosial yang ditimbulkan oleh 

perusahaan kepada masyarakat, baik dampak sosial yang bersifat positif maupun 

yang bersifat negatif, karena masyarakat membutuhkan informasi mengenai 

sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya. 

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan adalah ikhtisar data 

keuangan penting, analisis dan pembahasan umum oleh manajemen, laporan 

keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen (Hendrikson, 2001). 

Informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

pengungkapan wajib (Mandatory Disclosure) merupakan pengungkapan yang 

diwajibkan oleh standard setter kepada manajemen dalam membuat laporan 

keuangan. Dan pengungkapan sukarela (Voluntary Disclosure) merupakan 

pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan. Salah satu 

jenis pengungkapan sukarela yang sering diminta untuk diungkapkan perusahaan 

saat ini adalah informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate 

Sosial Responsibility) (Kusumadilaga, 2010). Dalam menyajikan suatu laporan 

pertanggung jawaban sosial dalam laporan tahunan, perusahaan mempunyai 

harapan yaitu dapat memberikan suatu informasi tentang kegiatan yang dilakukan 

perusahaan diluar kegiatan operasi utama. 

Sebelum wacana tentang CSR mengemuka di Indonesia, telah banyak 

perusahaan yang menjalankan CSR dan sangat sedikit yang mengungkapkannya 

dalam sebuah laporan. Perusahaan yang berorientasi pada konsumen 

kemungkinan besar akan memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban 
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sosial (CSR) karena hal ini akan meningkatkan image perusahaan dan akan 

meningkatkan penjualan.  

Salah satu alasan perusahaan melakukan pengungkapan CSR secara 

sukarela, diantaranya adalah untuk menaati peraturan yang ada. Dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (revisi 2009) paragraf 12 secara jelas 

menyampaikan saran untuk mengungkapkan bentuk tanggung jawab atas masalah 

sosial, yaitu sebagai berikut: 

"Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan 

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), 

khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang 

peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai 

kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting" (PSAK No.1 

revisi 2009:7) 

 

Dari pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tersebut dapat dijelaskan 

bahwa perusahaan belum diwajibkan untuk mengungkapkan informasi sosial 

terutama informasi mengenai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap 

lingkungan sekitar perusahaan. Dampak dari belum diwajibkan PSAK untuk 

mengungkapkan informasi sosial menimbulkan praktik pengungkapkan informasi 

yang sukarela belum diterapkan oleh semua perusahaan.  

Peraturan lain yang menyinggung tentang pengungkapan CSR adalah 

Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang 

menjelaskan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan 

atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan. Namun kini telah diterbitkan peraturan baru yang 

merupakan amanat dari UU No 40 Tahun 2007 pasal 74 ayat (4) yaitu Peraturan 
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Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang diterbitkan pada bulan April 2012. Pada 

Pasal 3 ayat (1) menyatakan CSR menjadi kewajiban bagi perseroan yang 

menjalankan kegiatan usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya 

alam. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa kewajiban CSR dilakukan baik di dalam 

maupun di luar lingkungan perseroan. Pada pasal 6 sendiri dijelaskan bahwa 

pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan 

Perseroan dan dipertanggung jawabkan kepada RUPS. 

Jalal (2010) menyatakan bahwa dampak terbesar dari industri perbankan 

adalah dari keputusan pembiayaannya, apakah ia mempromosikan pembiayaan 

yang ramah sosial dan lingkungan atau sebaliknya. Sehingga CSR diperusahaan 

perbankan terutama harus terkait dengan keputusan pembiayaannya. Bank harus 

meyakini bahwa proyek yang dibiayai tersebut dikembangkan dengan 

bertanggung jawab sosial. Dengan demikian, dampak negatif dari proyek–proyek 

yang berkaitan langsung dengan ekosistem alam dapat dihindari. Namun, jika 

dampak negatif tersebut tidak dapat dihindari, maka kemudian dapat dikurangi 

atau diberikan kompensasi yang tepat. Maali (2003) dalam hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa terdapat rentang yang cukup lebar dalam pelaporan sosial 

sukarela perbankan, dengan beberapa bank melaporkan 35 persen dari 

pengungkapan sosial yang diharapkan sementara yang lain hampir tidak 

mengungkapkan adanya informasi sosial. Atas dasar tersebut, banyak bank di 

Indonesia yang telah mencoba melakukan program untuk memenuhi tanggung 

jawab sosial perusahaan. Misalnya Bank BNI yang memiliki Program Bina 

Lingkungan dan peningkatan kesehatan yang bekerja sama dengan LSM-MERC 
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(Medical Emergency Rescue Comitte). Bank BNI mewujudkan program CSR nya 

dengan melakukan penanaman pohon jabon di Pangkal Pinang. 

Penelitian ini dilandasi oleh teori legitimasi, teori keagenan, dan teori 

stakeholder. Landasan teori legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara 

perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan 

sumber ekonomi (Ghozali & Chariri, 2007). Kegiatan perusahaan dapat 

menimbulkan dampak sosial dan lingkungan sehingga pengungkapan CSR adalah 

suatu alat manajerial yang dipergunakan untuk menghindari konflik sosial dan 

lingkungan. Selain itu pengungkapan CSR juga terkait dengan pemenuhan 

kewajiban perusahaan terhadap masyarakat. Teori agensi menjelaskan adanya 

hubungan keagenan atau kontrak kerja yang melibatkan antara dua pihak 

(Hendrikson, 2001). Kontrak kerja terjalin antara pihak principal (pemilik) 

dengan pihak agen (manajer). Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) melibatkan kepentingan pemilik yang dapat menimbulkan opportunities 

manajer. Menurut Ghozali dan Chariri (2007) teori stakeholder menjelaskan 

perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, 

namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder nya (pemegang saham, 

kreditur, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain). Dengan 

demikian keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang 

diberikan stakeholder kepada perusahaan tersebut.  

Penelitian tentang pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap 

perusahaan telah banyak dilakukan. Anggraini dan Retno (2006) menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage berpengaruh signifikan 
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pengungkapan CSR terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Sulastini (2007) menyatakan bahwa size perusahaan, leverage, ukuran dewan 

komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan 

manufaktur, namun profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan CSR. Sitepu dan Siregar (2009) menyatakan bahwa ukuran dewan 

komisaris, tingkat leverage, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan.  

Berdasarkan penelitian – penelitian sebelumnya penulis ingin mengetahui 

dan menguji kembali sejauh mana pengaruh size, profitabilitas, leverage, ukuran 

dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu 

penelitian yang dilakukan Anggraini & Retno (2006), Sulastini (2007), Sitepu & 

Siregar (2009). Penelitian ini mengacu pada penelitian Sulastini (2007) mengenai 

pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan CSR perusahaan 

manufaktur yang telah go public. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

Sulastini (2007) adalah terletak pada variabel independen dan sektor 

perusahaannya. Penelitian ini menggunakan variabel independen ukuran dewan 

komisaris, profitabilitas, ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan saham 

publik. Disini penulis mencoba menambahkan variabel struktur kepemilikan 

saham publik sebagai variabel independennya. Karena semua perusahaan yang go 

public dan telah terdaftar dalam BEI adalah perusahaan yang memiliki proporsi 

kepemilikan saham oleh publik, yang artinya bahwa semua aktivitas dan keadaan 

perusahaan harus dilaporkan dan diketahui oleh publik sebagai salah satu bagian 

pemegang saham.  
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Kondisi perusahaan sedikit banyak juga mempengaruhi kinerja serta luas 

penyajian laporan tahunan termasuk laporan sukarela perusahaan. Kondisi 

perusahaan   dapat   dilihat   dari   tipe   perusahaan, ukuran   perusahaan, dan 

profitabilitas perusahaan (Putra, 2011). Perusahaan yang besar biasanya memiliki 

aktivitas yang lebih banyak dan kompleks, mempunyai dampak yang lebih besar 

terhadap masyarakat, memiliki shareholder yang lebih banyak, serta mendapat 

perhatian lebih dari kalangan publik, maka dari itu perusahaan besar mendapat 

tekanan yang lebih untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya.   

Perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang kuat, juga akan mendapatkan 

tekanan yang lebih dari pihak eksternal perusahaan untuk lebih mengungkapkan 

pertanggungjawaban sosialnya secara luas. Suatu perusahaan yang memiliki profit 

lebih besar harus lebih aktif melaksanakan CSR (Amran & Devi, 2008). Haniffa 

dan Cooke (2005) menyatakan bahwa dalam hal pengungkapan perusahaan, 

komposisi dewan komisaris secara tidak langsung akan mencerminkan peran 

direktur non eksekutif di perusahaan. Jika dewan komisaris benar-benar 

melaksanakan peran pengawasannya maka dapat diharapkan terjadinya 

pengungkapan CSR. Dominasi dewan komisaris (dalam hal jumlah) dapat 

memberikan lebih banyak kekuatan untuk memaksa manajemen dalam melakukan 

pengungkapan. 

Selain terdapat penambahan variabel independen, perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian Sulastini (2007) terdapat pada jenis perusahaannya. Penelitian 

Sulastini (2007) mencakup perusahaan manufaktur di BEI. Oleh karena itu, perlu 

suatu penelitian tentang efektivitas CSR di industri perbankan karena karakteristik 
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industri perbankan yang berbeda dengan industri lainnya serta penelitian untuk 

industri perbankan masih jarang dilakukan. .  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian 

“Faktor – Faktor Potensial Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility Pada Laporan Tahunan Industri Perbankan Yang 

Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2013 – 2015”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada latar belakang masalah, maka dapat 

dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR)? 

2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR)? 

3. Bagaimana pengaruh struktur kepemilikan saham publik terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)? 

4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR)? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris, profitabilitas, struktur 

kepemilikan saham publik, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR). 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan serta menambah pustaka penelitian – penelitian 

yang sudah ada.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Manajemen 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kondisi 

perusahaan selain dari laporan keuangan serta memberikan wacana 

mengenai pentingnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.  

b. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan informasi kepada 

para investor tentang laporan keuangan tahunan guna pengambilan 

keputusan investasi yang akan diambil. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori yang digunakan 

sebagai acuan untuk membahas masalah yang diangkat meliputi 

teori variabel–variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini. Variabel–variabel tersebut yang terkait dengan 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), yaitu 

ukuran dewan komisaris, profitabilitas, struktur kepemilikan 

saham publik, dan ukuran perusahaan. Bab ini juga meliputi 

penelitian terdahulu, kerangka penelitian, serta pengembangan 

hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan berisi penjelasan mengenai desain penelitian, 

populasi, pemilihan sampel, teknik penelitian, jenis data, sumber 

data dan model pengumpulan data, variabel penelitian dan 

pengukurannya, metode analisis data serta uji hipotesis. 
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BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai analisis data, temuan empiris 

yang diperoleh, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan, ditulis pula tentang keterbatasan yang ada dan saran 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


