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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Topik dari tanggung jawab sosial perusahaan yang disebut dengan istilah 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah gagasan yang 

menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak 

pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang 

direfleksikan dalam kondisi keuangan (financial) saja. Korporasi wajib 

memperhatikan dan bertanggung jawab atas kegiatan operasi perusahaan yang 

memberikan dampak langsung terhadap lingkungan sekitarnya. Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan sebagian besar perusahaan 

di Indonesia merupakan motivasi untuk meningkatkan kepercayaan publik 

terhadap pencapaian usaha perbaikan terhadap lingkungan sekitar perusahaan. 

Selain usaha perbaikan terhadap lingkungan, perusahaan juga berpartisipasi dalam 

pengabdian masyarakat, seperti memberi lapangan pekerjaan kepada masyarakat 

sekitar perusahaan, perbaikan tingkat pendidikan mayarakat, pelayanan kesehatan 

dan sebagainya. 

Pada saat ini, sudah terdapat peraturan yang terkait dengan 

pertanggungjawaban sosial perusahaan seperti,  Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2014 tentang Panas Bumi, pasal 65 ayat (2) huruf b berbunyi: “Dalam 

pelaksanaan pelenyelenggaraaan Panas Bumi masyarakat berhak untuk: 

memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan Panas Bumi melalui kewajiban 
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perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau 

pengembangan masyarakat sekitar.” 

Namun Undang-Undang tersebut belum mampu menolong pelaksanaan 

pertanggungjawaban sosial perusahaan di lapangan. Apalagi dalam Undang-

Undang tersebut hal yang diatur masih terbatas. Padahal pertanggungjawaban 

terhadap lingkungan sekitar dalam arti sempit, namun juga dalam arti luas seperti 

tanggung jawab perusahaan terhadap pendidikan, perekonomian, dan 

kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain itu, masih kurangnya kesadaran 

perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas perusahaannya secara luas dan masih 

banyak perusahaan di Indonesia yang mengabaikan keselarasan sosialnya. 

Di Indonesia, terdapat pasal yang mengatur CSR, yaitu dalam UU No. 13 

Tahun 2011. Pertama, Pasal 36 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa salah 

satu sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, adalah dana yang 

disisihkan dari perusahaan perseroan. Ketentuan ini ditegas oleh Pasal 36 ayat (2) 

yang berbunyi, “Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan 

fakir miskin.” Selain itu, ada pula Pasal 41 yang menggunakan istilah 

pengembangan masyarakat. Pasal 41 ayat (3) menjelaskan bahwa pelaku usaha 

berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai 

perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin. 

Peraturan tersebut disusun agar suatu perusahaan sadar dan bertanggungjawab 

atas seluruh aktivitas perusahaannya mulai dari produk, tenaga kerja dan limbah 

yang dihasilkan oleh perusahaan terutama perusahaan industri. Walaupun 



3 
 

 
 

perusahaan tersebut tidak secara langsung melakukan eksploitasi sumber daya 

alam, tetapi selama kegiatan perusahaan tersebut berdampak pada fungsi 

kemampuan sumber daya alam maka perusahaan itu harus melaksanakan 

tanggungjawab sosial.  

Dalam praktiknya belum banyak perusahaan yang menerapkan 

pertanggungjawaban sosial perusahaan. Berdasarkan riset pada tahun 2016, 

menyatakan perusahaan di Indonesia memiliki kualitas tanggung jawab sosial atau 

corporate social responsibility (CSR) yang lebih rendah dibandingkan dengan 

perusahaan-perusahaan dari negara lain. Riset Centre for Governance, 

institutions, and Organizations National university of Singapore (NUS) 

memaparkan rendahnya pemahaman perusahaan terhadap praktik CSR, 

menyebabkan rendahnya kualitas pengoperasian agenda tersebut. Riset itu 

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

Malaysia, Singaapura dan Thailand. Dilihat dari hasilnya, kualitas praktik CSR 

jauh lebih baik diimplementasikan perusahaan Singapura dan Thailand 

dibandingkan dengan Indonesia dan Malaysia. 

Banyak kasus yang terjadi mengenai kurangnya pertanggungjawaban 

sosial yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan pada tahun 2015 menyatakan penurunan ketaatan sektor manufaktur 

dalam pengelolaan lingkungan dalam aktivitas industrinya, salah satunya 

pengendalian pencemaran air yang tidak berjalan dengan baik. Bertambahnya 

perusahaan, tetapi bukan berarti pertanggungjawaban sosial menurun. Ini menjadi 
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tantangan sendiri, dimana pertumbuhan industri meningkat, pengelolaan 

lingkungan juga harus selaras. (Bisnis.com. 2015) 

 Pada tahun 2017, terjadi kasus kerusakan lingkungan yaitu limbah dari PT. 

Industri Gula Glenmore (IGG) mencemari sungai yang mengalir ke pesisir selatan 

Banyuwangi, Jawa Timur. Limbah itu diduga menyebabkan ribuan ikan mati dan 

gatal-gatal pada warga. Dinas lingkungan hidup meminta agar aktivitas pabrik 

dihentikan untuk sementara waktu. Direktur PT. IGG sendiri mengakui ada 

limpahan air olahan limbah dan air limbah. Limpahan terjadi karena ada 

kerusakan di Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang mengakibatkan 

berkurangnya kapasitas IPAl. (Kompas.com.2017). Kasus pencemaran limbah 

tersebut menunjukkan tidak berjalannya CSR pada PT.IGG, hal ini telah 

mengganggu habitat lingkungan dan kehidupan masyarakat disekitarnya. 

 Ada beberapa karakteristik perusahaan dalam kegiatan operasi perusahaan 

tersebut yang menghasilkan dampak sosial yang tinggi dan menuntut pemenuhan 

tanggung jawab sosial yang lebih tinggi pula. Antara lain karakteristik tersebut 

seperti profitabilitas untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan pada tingkat penjualan aset dan modal saham tertentu. Leverage 

mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai 

aset perusahaan. Lalu umur perusahaan melihat berapa lama perusahaan bertahan 

sejak awal mulai berjalannya perusahaan. Setelah itu ukuran perusahaan untuk 

melihat skala besar atau kecilnya perusahaan tersebut dan yang terakhir 

pertumbuhan perusahaan yang dapat melihat kinerja keuangan perusahaan yang 

dapat mengindikasikan seberapa baik kinerja perusahaan tersebut. Berdasarkan 
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penelitian terdahulu yang membahas CSR mengungkapkan terdapat berbagai 

faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

yaitu, profit, leverage, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan pertumbuhan 

perusahaan. Peneliti sebelumnya belum ada yang membahas variabel tersebut 

secara keseluruhan pada perusahaan manufaktur subsektor industri barang 

konsumsi.  

Rindawati dan Nur (2015), Esti dan Maswar (2016) dan Sembiring (2005) 

di dalam penelitiannya menemukan bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh 

terhadap indeks pengungkapan corporate social responsibility. Hal ini 

membuktikan bahwa tingginya laba bisa mempengaruhi jumlah pengungkapan 

aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan pada program-program yang berkaitan 

dengan CSR. Saat perusahaan mendapat profit yang tinggi maka kecendrungan 

dana yang didistribusikan pada kegiatan CSR semakin tinggi pula.  

Berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Indraswari dan Ni (2017) 

,Sari (2012) dan Purwanto (2011) menemukan bahwa variabel profitabilitas tidak 

berpengaruh pada tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Perusahaan dengan profitabilitas tinggi belum tentu lebih banyak melakukan 

tanggung jawab sosial, dimana ketika profitabilitas perusahaan meningkat, 

manajemen perusahaan lebih tertarik untuk memfokuskan pengungkapan 

informasi kinerja keuangan perusahaan. 

 Kemudian leverage juga diindikasikan sebagai salah satu faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Leverage 

merupakan rasio yang mengukur besarnya penggunaan utang dalam pembelanjaan 
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suatu perusahaan. Pengaruh leverage pernah diteliti oleh Esti dan Mawar (2016), 

Sembiring (2005), dan Ibrahim, Dandes dan Yunilma (2014) yang menemukan 

bahwa leverage memiliki pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan dengan rasio leverage yang lebih 

tinggi akan mengungkap lebih banyak informasi sosial. Hal ini menunjukkan 

bahwa rasio leverage digunakan untuk memberi gambaran mengenai struktur 

modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak 

tertagihnya suatu utang. Hasil penelitian ini berbeda dengan Rindawati dan Nur  

(2015) dan Sari (2012) yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh 

terhadap indeks pengungkapan CSR perusahaan. Karena, tingkat hutang 

perusahaan terhadap ekuitas yang dimiliki tidak mempengaruhi pengungkapan 

CSR pada perusahaan, walaupun leverage ini berhubungan dengan pihak ketiga 

tidak serta merta mempengaruhi perusahaan dalam mendistribusikan dana CSR 

atau mengungkapkan lebih luas aktivitas yang berhubungan dengan CSR. 

 Selanjutnya Umur Perusahaan menunjukkan berapa lama perusahaan 

tersebut dibentuk dan beroperasi. Aprilliani (2017) didalam penelitiannya 

menemukan bahwa umur perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap pengungkapan sosial (social disclosure). Hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan teori legitimasi, yang menyatakan bahwa semakin lama perusahaan dapat 

bertahan, maka perusahaan akan semakin mengungkapkan informasi sosial 

sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap lingungan sekitar.  

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Santioso dan Devona 

(2012) menemukan bahwa umur perusahaan secara statistik berpengaruh 
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signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa semakin 

lama perusahaan dapat bertahan, maka perusahaan akan semakin mengungkapkan 

informasi sosial sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap lingkungan sekitar. 

 Ukuran perusahaan (size) merupakan skala yang digunakan dalam 

menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang skalanya besar 

biasanya cendrung lebih banyak mengungkapkan tanggung jawab sosial daripada 

perusahaan yang mempunyai skala kecil. Dikaitkan dengan teori agensi seperti 

yang dinyatakan dengan Sembiring (2005), bahwa semakin besar suatu 

perusahaan maka biaya keagenan yang muncul juga semakin besar, untuk 

mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan cendrung mengungkapkan 

informasi yang lebih luas.  

Rindawati dan Nur (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Hal ini membuktikan bahwa besar kecilnya suatu perusahaan tidak mempengaruhi 

aktivitas CSR pada setiap perusahaan. Adanya regulasi yang mewajibkan untuk 

CSR tersebut mengakibatkan setiap perusahaan baik kecil maupun besar harus 

melakukan kewajibannya dalam pelaksanaan program-program yang berkaitan 

dengan CSR. Sementara Esti dan Maswar (2016), Sembiring (2005) serta 

Purwanto (2011) menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap luas pengungkapan corporate social responsibility. Hal ini 

menunjukkan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan akan mempengaruhi 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin besar aset perusahaan 
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maka perusahaan tidak lepas dari tuntutan untuk memiliki kinerja yang baik salah 

satunya ditunjukkan dengan pengungkapan CSR.  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Ibrahim, Dandes 

dan Yunilma (2014) yang melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas, 

leverage, umur perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan pada Perusahaan Perbankan yang listing di 

Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Sedangkan leverage, umur perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial peerusahaan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menambah 

variabel pertumbuhan perusahaan sebagai variabel independen. Pertumbuhan 

perusahaan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kinerja keuangan 

perusahaan. Rasio pertumbuhan perusahaan mengindikasikan seberapa baik 

kinerja perusahaan dalam kegiatan perekonomian (Sofyaningsih dan 

Hardiningsih, 2011). Rasio Pertumbuhan (growth) menurut Kasmir (2012:107) 

merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan 

posisi ekonominya ditengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. 

Menurut Lucynda dan Siagian (2012), pertumbuhan perusahaan merupakan 

gambaran kekuatan perusahaan untuk bertahan hidup. Perusahaan yang terus 

bertumbuh dapat menunjukkan bagaimana peningkatan kinerja ekonomi 

perusahaan yang seharusnya diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab 

terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Untuk memenuhi harapan para 
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stakeholder, bagi perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi 

cenderung melakukan pengungkapan informasi sosial yang lebih tinggi. Penelitian 

mengenai pertumbuhan perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan yang telah dilakukan oleh Sari (2012), Siregar (2010) dan 

Amelia (2016) menunjukan pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini bertentangan dengan 

penelitian Ekowati (2014), Munsaidah dkk (2016) dan Indraswari dan Ni (2017) 

yang menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.  

Berdasarkan fenomena dan ketidakkonsistenan hasil dari penelitian 

terdahulu yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Umur Perusahaan, Ukuran 

Perusahaan dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Industri 

Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2017”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap corporate social responsibility 

disclosure ? 
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2. Apakah Leverage berpengaruh terhadap corporate social responsibility 

disclosure? 

3. Apakah Umur Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan corporate 

social responsibility disclosure ? 

4. Apakah Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan corporate 

social responsibility disclosure ? 

5. Apakah Pertumbuhan Perusahan berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility disclosure ? 

6. Apakah Profitabilitas, Leverage, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan 

Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh simultan terhadap pengungkapan  

corporate social responsibility disclosure ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap pengaruh corporate social 

responsibility disclosure. 

2. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap corporate social responsibility 

disclosure. 

3. Untuk menguji pengaruh umur perusahaan terhadap corporate social 

responsibility disclosure. 

4. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan perusahaan terdahap corporate 

social responsibility disclosure. 
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5. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap corporate 

social responsibility disclosure. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi perusahaan manufaktur sub sektor barang industri konsumsi 

- Memberikan informasi kepada pihak manajemen perusahaan 

tentang pentingnya pengungkapan CSR dalam laporan keuangan 

sebagai wujud perhatian dan pertanggungjawaban sosial perusahaan 

pada lingkungan perusahaan. 

- Selanjutnya berdasarkan informasi ini perusahaan dapat 

memperbaiki kebijakan yang dibuat berkaitan dengan aspek 

lingkungan dan sosial sehingga dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. 

b. Bagi Akademisi 

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

literatur bagi pengembangan penelitian selanjutnya dengan tema 

yang sama. 

A. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika 

penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang landasan teori stakeholder, teori 

legitimasi, teori agensi corporate social responsibility, profitabilitas, 

leverage, umur perusahaan, ukuran perusahaan, pertumbuhan 

perusahaan, corporate social responsibility dalam pandangan islam, 

penelitian terdahulu, desain penelitian dan pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam  bab  ini  akan diuraikan tentang populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, variabel operasional dan 

metode analisis. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data 

yang telah diperoleh. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan hasil pengelolahan data yang ditemukan 

selama penelitian dan sekaligus memberi saran sebagai tindak lanjut 

dari hasil peneliti. 

 


