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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No.1 (revisi 2004) 

paragraph 9 masih bersifat suka rela dalam mengungkapan Coporate Social 

Responsibility (CSR) kepada public melalui laporan tahunan perusahaan. 

Pernyataan tersebut secara jelas menyampaikan saran untuk pengungkapan bentuk 

tanggung jawab atas masalah sosial “perusahaan dapat pula menyajikan laporan 

tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah 

(value added statemen), khususnya bagi industry dimana faktor-faktor lingkungan 

hidup pemegang peranan penting dan bagi industry yang menganggap pegawai 

sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.” 

Di Indonesia Corporate Sosial Responsibility (CSR) juga telah diatur oleh 

pemerintah sejak tahun1994 dengan dikeluarkannya keputusan menteri keuangan 

Republik Indonesia No. 316/KMK 016/1994 tentang program pembinaan usaha 

kecil dan koperasi oleh badan usaha milik Negara, yang kemudian dilakukan lagi 

dengan keputusan menteri Negara badan usaha milik Negarano. Kep-

236/MBU/2003 menetapkan bahwa setiap perusahaan diwajibkan menyisihkan 

laba setelah pajak sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen), 

untuk menjalankan Corporate Sosial Responsibility (CSR).Pasal 15b Undang- 

Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penaman Modal menyatakan, bahwa setiap 

pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab social. 

perusahaan adalaah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan penanaman 



 2 

modal tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan 

lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat. 

Tanggung jawab sosial perusahaan  juga tercantumkan dalam Undang-

Undang No. 40 tahun2007 tentang perseroan terbatas. Pasal 74 ayat (1) undang–

undang ini menyatakan perseroan yang menjalaankan kegiatan usahanya dibidang 

atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab 

sosial dan lingkungan ayat (2) pasal ini menyatakan kewajiban tersebut di 

perhitungkan sebagai biaya perseroan yang mpelaksanaanya dilakukan dengan 

memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan 

perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai mana yang dimaksud ayat  

(1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundanga–undangan yang terkait. 

Kemudaian ayat (4) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab 

sosial dan lingkungan di atur deengan peraturan pemerintah.Dengan yang adanya 

undang–undang tersebut maka Corporate Sosial Responsibility (CSR) merupakan 

tindakan wajib bagi setiap perusahaan di Indonesia. 

Dari pernyataan Standar Akuntansi Keuagan dan UU  diatas tersebut dapat 

dijelaskan bahwa perusahaan diwajiabkan untuk mengungkapan informasi sosial 

terutama informasi mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan 

sekitar perusahaan.   

Setelah itu tuntutan terhadap perusahaan semakin besar. Perusahaan 

diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan pemilik 

modal (investor dan kreditor) namun juga harus mementingkan karyawan, 

konsumen, masyarakat serta lingkungan. Perusahaan juga harus bisa  banyak 
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memberikan keuntungan bagi masyarakat, seperti memberikan sumbangan dan 

lain–lain, namun terkadang banyak perusahaan yang kurang memperhatikan hal 

tersebut. Sering melakukan banyak kasus seperti ketidakpuasaan, baik yang 

berkaitan dengan pencemaran lingkungan, perlakuan tidak adil terhadap pekerja, 

penyalahgunaan wewenang, keamanan dan kualitas produk, serta eksploitasi 

besar–besaran tehadap energi dan sumber daya alam yang menyebabkan 

kerusakan alam. Seperti kasus indomie yang di ekspor ke Taiwan. Dimana 

Taiwan melakukan penarikan indomie dari sejumlah supermarket dikarenakan 

pihak taiwan menunding mie dari produsen indomie PT Indofood Sukses Makmur 

Tbk (INDF) dan anak usahanya PT Indofood CBP Sukses Marmur Tbk (ICBP) 

mengandung bahan pengawet yang tidak aman lagi bagi tubuh yaitu bahan Methyl 

Phydroxybenzoaten dan tidak sesuai dengan persyaratan FDA (Food and Drugs 

Administration) pada produk indomie jenis bumbu indomie dan saus barbeque. 

Akibat kasus tersebut saham ICBP turun Rp100 ke Rp 5.600 dari penutupan 

pekan kemarin Rp 5.700 per saham. Penurunan malah sempat menyentuh level Rp 

5.200, turun 8.77% dan sempat pergerak dibawah harga IPO di Rp 5.395 per 

saham. Dan INDF di level Rp 5.100 dan sempat turun Rp 300 (5,88%) ke level Rp 

4.800 per saham. 

Fenomena yang kedua berdasarkan artikel KOMPAS pada tanggal 16 

Oktober 2009, beberapa tahun yang lalu terdapat beberapa perusahaan sector 

industry yang termasuk kedalam daftar penyumbang masalah lingkungan. 

Berdasarkan daftar hasil yang dilakukan kemetrian lingkungan hidup fdalam 

program Proper Perusahaan yang tergolong besar seperti PT Ultra Jaya Milk 
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Industry termasuk dalam daftar tersebut. PT Ultra Jaya Milk Industry merupakan 

salah satu perusahan susu terbesar di Indonesia. Hal ini pasti sangat 

memprihatinkan terutama barang yang diproduksi merupakan prodeuk yang 

umum untuk dikomsumsi masyarakat. Hal ini mungkin saja akan menyebabkan 

adanya kasus keracunan, disentri, dan lain-lain. Dari hasil pemantauan wartawan 

MKTRI (Media Kajian Tata Ruang Indonesia)  pengalengan tepatnya di daerah 

ALBA yang mana telah berdiri kandang instalasi karantina hewan sementara 

milik KPBS, tetapi menurut keterangan warga setempat PT Ultra Jaya Milk 

Industry yang mengelolah perternakan sapi. Menurut penuturannya bahwa 

pembuangan limbah sapi tersebut dibuang ke media lingkungan hidup dengan 

mengeluarkan bau kotoran, dan menurut keterangan warga setempat yang setiap 

harinya bercocok tanam didekat perternakan sapi tersebut bahwa kotoran sapi itu 

dialirkan begitu saja oleh pihak PT Ultra Jaya Milk Industry dengan tujuan untuk 

menyuburkan tanah yang dijadikan lahan tanaman pakan sapi milik PT Ultra Jaya 

Milk Industry tetapi ujung-ujungnya keselokan juga dan hal ini akan mencemari 

lingkungan. 

 Dari fenomena yang ada diatas, membuktikan bahwa masih ada 

permasalahan perusahaan dalam penerapan CSR dimana masih ada perusahaan 

yang mencemari lingkungan dari limbah yang dihasilkannya. Dimana limbah 

yang dihasilkan tidak dikelolah secara berkala sehinggah mencemari lingkungan 

dan juga masyarakat sekitar. Perusahaan yang menjalankan model bisnisnya 

dengan berpijak pada prinsip-prinsip etika bisnis dan manajemen pengelolaan 

sumberdaya alam yang strategic dan sustainable akan dapat menumbuhkan citra 
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positif serta mendapatkan kepercayaan dan lingkungan dari masyarakat. Selain 

tuntutan masyarakat, tekanan dari pemerintah juga perperan pentiing dalam 

mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan tanggungjawab sosialnya. 

Coporate Social Responsibility (CSR) menekankan bahwa perusahaan 

harus mengembangkan etika bisnis dalam pratek bisnis yang bersinambungan 

secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep ini bekaitan dengan perlakuan 

terhadap stakeholder baik yang berada di dalam dan di luar perusahaan dengan 

bertanggunjawab baik secara etika maupun sosial. Hal terpenting dari pelaksanaan 

tanggung jawab sosial adalah memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri 

dengan jalan membangun kerja sama dengan antara stakeholder yang di fasilitasi 

perusahaan tersebut dengan menyusun program perkembangan masyarakat 

disekitarnya.  

Pengungkapan CSR berhubungan dengan ukuran perusahaan. Perusahaaan 

berskala besar cenderung akan lebih mudah untuk melakukan pengungkapan 

tanggung jawab sosial karena perusahaan besar memperoleh hasil penjualan yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil (Sembiring,2008). 

Disamping itu, perusahaan berskala kecil cenderung bekosentrasi kepada 

peningkatan hasil penjualan perusahannya dibandingkan melakukan 

pengungkapan CSR. 

Berikutnya pengungkapan CSR berhubungan juga  dengan profitabilitas. 

Perusahaan yang mampu menghasilkan profit yang tinggi tentunya akan dengan 

mudah menyediakan anggaran khusus untuk pengungkapan CSR dibandingkan 

dengan perusahaan profit yang lebih rendah (Purwanto, 2011). 
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Penggungkapan CSR yang berhubungan juga dengan Leverage. Leverage  

merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan bargantung kepada 

kreditur dalam pembiyaan asset perusahaan. Perusahaan dengan tingkat leverage 

tinggi adalah perusahaan yang sangat bergantung pada pinjaman luar untuk 

membiyai assetnya sehinggah perusahaan akan bisa mungkin melaporkan laba 

yang tinggi dan mengurangi biaya-biaya termasuk biaya untuk melakukan 

pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan perusahaan dengan tingkat 

leverage rendah adalah perusahaan yang lebih banyak membiayai sendiri asset 

perusahaannnya sehingga perusahaan memiliki biaya yang cukup yang melakukan 

pengungkapan tanggung jawab social. Berdasarkan teori keagenan memprediksi 

bahwa peusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan 

lebih banyak informasi, karena biaya agenan dengan stuktur modal seperti itu 

lebih tinggi (Sholihin. 2008)  

Penggungkapan CSR yang berhubungan juga dengan kepemilikan Saham 

Publik perusahaan yang sahamnya banyak dimiliki oleh publik menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi dimana masyarakat 

dalam memberikan imbilan (dividen) yang layak dan mampu beroperasi secara 

terus menerus sehingga cenderung akan melakukkan pengungkapan tanggung 

sosial dan sebaliknya jika perusahaan dengan kepemilikan saham public 

perusahaan yang sahamnya tidak banyak dimiliki oleh public menunjukan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki kredibilitas yang rendah. (Gusti Ayu Dyah 

Indrasawari.  2014). 
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Berdasarkan dari latar belakang di atas maka dilakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profibilitas, Leverage, dan Kepemilikan 

Saham Publik terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

pada perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia periode 

tahun 2014- 2017.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yang di atas: 

1. Apakah ukuran perusahaan perpengaruh terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) pada perusahaan makanan dan 

minuman di bursa efek indonesia? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengukapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) pada perusahaan makanan dan minuman di bursa 

Efek Indonesia? 

3. Apakah leverage perpengaruh terhadap pengukapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) pada perusahaan makanan dan minuman di bursa 

Efek Indonesia? 

4. Apakah kepemilikan saham publik perpengaruh terhadap pengukapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) pada perusahaan makanan dan 

minuman di bursa Efek Indonesia? 

5. Apakah ukuran perusahaan, profitability,leverage, dan kepemilikan saham 

publik berpengaruh terhadap pengukapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) pada perusahaan makanan dan minuman di bursa Efek Indonesia? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah:  

1. Untuk mengetahui Apakah ukuran perusahaan perpengaruh terhadap 

pengungkapan CorporateSocial Responsibility (CSR) pada perusahaan 

makanan dan minuman di bursa efek indonesia 

2. Untuk mengetahui Apakah profitability berpengaruh terhadap pengukapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) pada perusahaan makanan dan 

minuman di bursa Efek Indonesia 

3. Untuk mengetahui Apakah leverage perpengaruh terhadap pengukapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) pada perusahaan makanan dan 

minuman di bursa Efek Indonesia 

4. Untuk mengetahui Apakah kepemilikan saham publik perpengaruh 

terhadap pengukapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada 

perusahaan makanan dan minuman di bursa Efek Indonesia 

5. Untuk mengetahui Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas,leverage, dan 

kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap pengukapan Corporate 

Social Responsibility (CSR) pada perusahaan makanan dan minuman di 

bursa Efek Indonesia. 

  



 9 

1.4 Manfaat Penelitian   

Dari penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat memberikan 

manfaat : 

1. Bagi perusahaan  

Sebagai bahan refrensi dalam pengambilan keputusan bagi 

manajemen perusahaan, stakeholder (pihak yang berkepentingan), dan 

calon investor terutama sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan 

keputusan sehubungan dengan penerapan CSR dalam operasional 

perusahaan dan pengungkapannya dalam laporan tahunan perusahaan. 

2. Bagi masyarakat  

Memberikan informasi bahwa struktur kepemilikan merupakan 

salah satu faktor yang dapat mempertimbangkan dan di pertanggung 

jawabkan kepada masyarakat, dalam meningkatkan citra dan legitimasi 

perusahaan di masyarakat. 

3. Bagai Akademisi  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi dan bahan 

perbandingan bagi peneliti selanjutnya pada masa yang akan datang 

khususnya yang membahas topic yang sama. 

4. Bagi Peneliti  

Sebagai aplikasi dan tambahan ilmu pengetahuan dari teori yang 

telah dipelajari di dalam perkuliahan. 
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1.5 Sistematika Tulisan  

Sistematika tulisan dalam penelitian sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN  

Berisi tentang  pengurai tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TELAAAH PUSTAKA  

Berisi tentang landasan teori yang terdiri dari stakeholder, teori    agensi, 

teori legitimasi, teori tanggungjawab social perusahaan, corporate social 

responsibility, pengunggkapan CSR, ukuran perusahaan, leverage, 

profitabilitas dan kepemilikan saham public. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Berisi tentang secara singkat kerangka pemikiran, populasi, dan sampel, 

data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional 

variable serta metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan 

argument terhadap hasil penelitian.Sebelum dilakukan analisis data, 

terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji 

normalitas, multikolineritas, heteroskedastisitas, autokorelasi.Setelah 

semua uji terpenuhi, baru dilakukan uji hipotesis. 

BAB V PENUTUP  

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini. Didalam bab ini 

disampaikan beberapa kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta saran 

yang relavan untuk penelitian yang selanjutnya dengan temuan atau hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 


