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       BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan bisnis sebuah perusahaan banyak melakukan berbagai macam 

pendekatan terutama pada masyarakat. Kebanyakan dari perusahaan tidak hanya 

berusaha mendapatkan keuntungan secara finansial tetapi juga keuntungan dalam 

sosial yang tidak lain mencakup masyarakat. Pendekatan yang dilakukan oleh 

perusahaan antara lain dengan berbagai macam bentuk kegiatan seperti pelatihan 

dan menyalurkan bantuan sesuai dengan kebutuhan. Bentuk kegiatan oleh 

perusahaan pada masyarakat ini merupakan bentuk dari tanggung jawab sosial 

perusahaan atau biasa disebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR). 

Definisi CSR menurut Bank Dunia yaitu komitmen bisnis yang memiliki 

kontribusi dalam perkembangan ekonomi berkelanjutan terutama berkaitan 

dengan kerja bersama karyawan, keluarga, serta masyarakat sekitar hingga 

keseluruhan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup 

menjadi lebih baik (Wijayanti et al, 2011).    

Pertanggung jawaban sosial perusahaan diungkap dalam laporan yang disebut 

sustainability reporting, yaitu laporan yang berisi tentang lingkungan dan sosial, 

kebijakan ekonomi, bagaimana pengaruh serta kinerja organisasi sekaligus produk 

yang dalam hal ini berkaitan dengan pembahasan konteks pembangunan 

berkelanjutan  (sustainable development) (Anggraini, 2006). 
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Perusahaan saat ini tidak hanya memberi perhatian terhadap catatan keuangan 

perusahaan (single bottom line), akan tetapi juga memperhatikan triple bottom line 

yang terdiri atas berbagai aspek meliputi aspek keuangan yang berkaitan dengan 

profit, aspek sosial yang berhubungan dengan masyarakat, dan aspek lingkungan 

(Dewi dan Priyadi, 2013). 

Pada umumnya tanggung jawab sosial berkaitan dengan bagaimana 

perusahaan memberikan perhatian pada lingkungan atas dampak yang diakibatkan 

dari kegiatan operasionalnya, terutama untuk pelaksanaan CSR yang dilakukan 

oleh perusahaan manufaktur yang lebih banyak memberi pengaruh langsung serta 

akibatnya pada lingkungan sekitarnya, maka pengaruh langsung tersebut yang  

merupakan dampak dari aktivitas perusahaan memenuhi segala aspek pada tema 

pengungkapan CSR (Samsiyah dan Kurnia, 2014). Aini (2015) mengatakan 

bahwa pengungkapan CSR sebagai komitmen  manajemen diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan terutama terkait dengan kinerja sosialnya. Hal 

ini akan menjadi bentuk penilaian positif dari stakeholders yang diberikan pada 

atas kinerja yang dilakukan. Sedangkan Andreas dan Lawer (2010) mengatakan 

seberapa besar pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan 

tahunan dapat diukur melalui seberapa lengkap menyertakan pengungkapan 

komponen-komponen tanggung jawab sosial.   

Menurut Sari (2012), dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan 

berbeda-beda meskipun memiliki jenis usaha yang sama sehingga berpengaruh 

terhadap CSR yang dilakukan perusahaan. Perbedaan tersebut dikarenakan 

karakteristik perusahaan yang berbeda-beda. 
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Subiantoro dan Mildawati (2015) mengatakan bahwa setiap perusahaan 

mempunyai karakteristiknya masing-masing, menjadikan ciri khas yang melekat 

dalam suatu entitas usaha dan dapat dilihat dari beberapa segi dengan berbagai 

perbedaaan antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya.  

Investor dalam melakukan pertimbangan terhadap pengambilan keputusan 

investasi sering kali melihat ukuran perusahaan dan penilaian kinerja keuangan 

yang diukur dengan menggunakan rasio antara lain profitabilitas, leverage, dan 

likuiditas. Selain itu terdapat faktor lain yang menjadi karakteristik dalam 

perusahaan yaitu ukuran dewan komisaris, tipe industri, kepemilikan manajemen,  

dan umur perusahaan.  

Ukuran perusahaan (size) menjadi variabel yang banyak digunakan dalam 

pengungkapan laporan tahunan perusahaan. Profitabilitas adalah rasio yang 

digunakan dalam mengukur ke-efektifan kinerja suatu perusahaan. Leverage 

merupakan rasio dalam  mengukur seberapa besar suatu perusahaan memiliki 

resiko hutang tidak tertagihnya pada kreditur yang digunakan dalam melakukan 

pembiayaan asset perusahaan. 

Dewan komisaris merupakan wakil pemegang saham dalam perusahaan 

berbadan hukum perseroan terbatas yang mempunyai fungsi mengawasi 

pengelolaan perusahaan yang dilakukan manajemen (direksi). Profile atau tipe 

industri terbagi atas industri low profile dan high profile. 

Kepemilikan manajemen adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak 

manajer. Likuiditas menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk 

mendanai operasional perusahaan serta dalam  melunasi kewajiban jangka 
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pendeknya yang jatuh tempo. Umur perusahaan juga menjadi salah satu variabel 

penting perjalanan suatu perusahaan yang dapat mencerminkan besarnya 

perusahaan melalui gambaran kedewasaan suatu perusahaan dengan memahami 

apa yang diinginkan oleh stakeholder dan shareholdernya. 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai karakteristik perusahaan pada 

pengungkapan CSR mendapatkan hasil yang berbeda dengan karakteristik pada 

setiap perusahaan yang berbeda. Hasil dari penelitian Subiantoro dan Mildawati 

(2015) menyatakan size, profitabilitas, leverage, ukuran dewan komisaris, profile, 

dan kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

Sedangkan ukuran dewan komisaris dinyatakan berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan Dewi dan Priyadi (2013) 

menunjukkan size, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan manajemen 

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan leverage dan profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hasil dari penelitian Sari (2012) 

menunjukkan bahwa size dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan CSR sedangkan  profile berpengaruh negatif terhadap 

pengungkapan CSR dan  leverage serta pertumbuhan perusahaan (growth) tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Penelitian Yusuf (2011) menunjukkan 

bahwa size, leverage, likuiditas dan umur perusahaan berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR, sedangkan profitabilitas dan kepemilikan publik tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.  Penelitian Samsiyah dan Kurnia 

(2014) menunjukkan bahwa leverage, profitabilitas dan likuiditas berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR. Penelitian Sembiring (2005) menunjukkan bahwa 
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size, profile dan kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap pengungkapan 

CSR sedangkan leverage dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR.  

Karakteristik perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu size, 

profitabilitas, leverage, ukuran dewan komisaris, profile, kepemilikan manajemen, 

likuiditas, dan umur perusahaan yang diduga mempunyai pengaruh terhadap 

pengungkapan CSR terutama pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa 

Efek Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti mengambil 

judul “PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP 

PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) (Studi 

Empiris Perusahaan Manufaktur Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-

2016)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran perusahaan (size) berpengaruh terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR)? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR)? 

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR)? 
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4. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR)? 

5. Apakah tipe industri (profile) berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR)? 

6. Apakah kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR)? 

7. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR)? 

8. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menguji pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan Corpoate 

Social Responsibility (CSR) 

2. Menguji pengaruh Profitabilitas terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

3. Menguji pengaruh Leverage terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

4. Menguji pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

5. Menguji pengaruh Tipe Industri terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

6.  Menguji pengaruh Kepemilikan Manajemen terhadap pengungkapan 
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Corporate Social Responsibility (CSR) 

7. Menguji pengaruh Likuiditas terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

8. Menguji pengaruh Umur Perusahaan terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR) 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti jelaskan, 

penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi berbagai pihak terutama bagi 

pembaca yaitu: 

1. Bagi Penulis 

Diharapkan bisa menjadi wawasan dan pengetahuan penulis tentang CSR dan 

manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan CSR terhadap suatu perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

Melalui penelitian ini diharapkan agar informasi yang terkandung dapat menjadi 

informasi dan pengetahuan bagi perusahaan dalam perancangan strategi dan 

pengambilan keputusan untuk mengembangkan dan memajukan perusahaan 

dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 

3. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan memberikan gambaran 

dalam mempertimbangkan aspek yang perlu diperhitungkan dalam melakukan 

investasi yang tidak hanya dilihat pada ukuran-ukuran moneter.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi bagi penelitian 

selanjutnya yang hendak menyempurnakan penelitian ini ataupun penelitian 

sebelumnya. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan penyusunan skripsi ini dilakukan dalam 

lima bab, yaitu: 

BAB I      Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan  latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II Kajian Pustaka 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai beberapa hal terkait  dengan 

landasan teori penelitian, CSR , pengungkapan CSR, kinerja keuangan, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis 

penelitian. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai jenis penelitian dan sumber 

data, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, serta 

definisi variabel dan pengukuran penelitian. 

BAB IV   Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini menjelaskan mengenai deskripsi mengenai variabel-

variabel yang berkaitan dengan masalah penelitian, analisis dan data 

yang digunakan, serta pembahasan mengenai masalah yang diteliti. 
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BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini menjelaskan bagian penutup dan akhir suatu penelitian yang 

terdiri dari kesimpulan, keterbatasan yang dialami selama melakukan 

penelitian dan saran  untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


