
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1.Latar Belakang Masalah  

Corporate social responsibility (CSR) adalah bentuk kepedulian dan 

tanggung jawab sosial perusahaan terhadap dampak dari semua kegiatan 

perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Perusahaan tidak 

hanya mengejar keuntungan semata tetapi juga harus memperhatikan 

kesejahteraan sosial masyarakat dan lingkungannya. Bentuk tanggung jawab 

tersebut bervariasi, mulai dari melakukan kegiatan pelestarian lingkungan, 

penggunaan energi secara lebih efisien, mempromosikan kesehatan dan 

keselamatan tenaga kerja memberikan pelatihan kepada tenaga kerja, membuat 

produk yang lebih aman untuk konsumen, meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, membiayai program beasiswa, pemberian dana untuk pemeliharaan 

fasilitas umum, dan mendukung pengembangan industri lokal yang berada 

disekitar lokasi perusahaan. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan tenaga kerja, masyarakat beserta lingkungannya.  

Corporate Social Responsibility (CSR) juga merupakan komitmen 

perusahaan untuk berkontirbusi dalam pengembangan ekonomi yang 

berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan 

menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek meliputi 

kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (economic prosperity), peningkatan 

kualitas lingkungan (environmental quality) dan keadilan sosial (social justice) 

(Azheri, 2012).  
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Sesuai dengan Undang-Undang R.I No. 40 Tahun 2007 pasal 74 tentang 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang berisi :  

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan;  

2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaya dilakukan 

dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran;  

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diamaksud 

pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan 

diatur dengan peraturan pemerintah.  

Peraturan diatas menunjukkan manifestasi akan kepedulian 

pemerintah terhadap masalah-masalah sosial, yang dalam hal ini adalah 

pertanggungjawaban sosial perusahaan.  

Oleh karena itu adanya perusahaan yang bergerak dibidang 

pemanfaatan sumber daya alam baik secara langsung maupun tidak langsung 

tentu memberikan dampak atas aktivitas bisnis perusahaan. Adanya 

kemungkinan terjadi masalah sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh 

aktivitas perusahaan, maka sudah selanyaknya entitas bisnis bersedia untuk 

menyajikan laporan yang dapat mengungkapkan bagaimana kontribusi pihak 
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tersebut terhadap barbagai permasalahan sosial dan lingkungan yang terjadi 

disekitarnya.  

Laporan tersebut disajikan dalam bentuk laporan tahunanperusahaan 

yang berisikan prestasi kinerja perusahaan selam satu tahun, dimana laporan 

tahunan perusahaan merupakan media komunikasi antara perusahaan dan 

masyarakat yang membutuhkan informasi tentang perusahaan. Dan informasi 

tersebut digunakan sebagai dasar penilaian terhadap perusahaan oleh 

masyarakat selaku stakeholder. 

Sesuai dengan teori stakeholder bahwa semua stakeholder memiliki 

hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas bisnis yang 

mempengaruhi mereka. Ghazali dan Chairi (2007:409) menyatakan bahwa 

perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan 

sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholdernya 

(pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, 

analisis dan pihak lain). Kelompok stakeholder inilah yang menjadi bahan 

pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkapkan atau tidak 

mengungkapkan informasi di dalam laporan peusahaan tersebut. Maka dari 

itu untuk mendapatkan respon yang baik bagi masyarakat perusahaan harus 

transparan terhadap kegiatan aktivitas sosialnya yang nantinya akan mendapat 

respon dari masyarakat dan meningkatkan eksistensi perusahaan. Hal tersebut 

sesuai dengan teori legitimasi yang menjelaskan bahwa praktik 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan harus dilaksanakan sebaik 
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mungkin agar nantinya aktivitas dan kinerja perusahaan mendapat respon 

yang baik bagi masyarakat.  

Dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Ni Putu Emmy Fibrianti dan I gede Suparta Wisada pada 

tahun 2015 yang berjudul “Pengaruh Hutang, Profitabilitas, dan Tanggung 

Jawab Lingkungan Pada CSR Disclosure Perusahaan Pertambangan” periode 

tahun penelitian 2011-2013. Namun dalam penelitian ini penelitian 

mengganti variabel penelitian tanggung jawab lingkungan menjadi 

pengungkapan media dikarenakan peneliti ingin meneliti pada periode 2013-

2016. Dimana dalam penelitian sebelumnya tanggung jawab lingkungan 

perusahaan diukur dengan menggunakan PROPER (program penilaian 

peringkat kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan) program ini 

merupakan program unggulan kementrian lingkungan hidup dimana 

perusahaan diberikan sertifikat berdasarkan peringkat warna yangtelah 

ditetapkan oleh kementrian lingkungan hidup, namun sayangnya sertifikat ini 

tidak dikeluarkan oleh kementrian lingkungan hidup pada tahun 2013 dan 

sampai sekarang (http://www.menlhk.go.id/).Adapun perusahaan yang 

mendapatkan sertifikat yaitu perusahaan yang mendapatkan peringkat warna 

emas, biru dan hijau, sedangkan perusahaan yang mendapatkan peringkat 

warna merah dan hitam tidak mendapatkan sertifikat dikarenakan mengancam 

kelestarian lingkungan sekitar perusahaan.  

Dengan tidak dikeluarkannya sertifikat dari kementrian lingkungan 

hidup, maka untuk menilai tanggung jawab lingkungan peneliti mengambil 

http://www.menlhk.go.id/
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pengungkapan media sebagai variabel pengganti. Media massa dalam 

lingkungan bisnis saat ini memiliki peran yang sangat dominan dalam 

membentuk opini masyarakat terhadap suatu aktivitas bisnis perusahaan. 

Selain itu pengungkapan media massa merupakan salah satu cara untuk 

memastikan pengelolaan perusahaan yang dijalankan benar-benar efektif. 

Pengkomunikasian CSR melalui media massa akan meningkatkan reputasi 

perusahaan dimata masyarakat sesuai dengan teori legitimasi bahwa 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan harus dilaksanakn sebaik 

mungkin agar nantinya aktivitas dan kinerja perusahaan mendapat respon 

yang baik bagi masyarakat.   

Laverage adalah rasio yang mengukur sebarapa banyak perusahaan 

dibiayai oleh hutang. Laverage mencerminkan tingkat resiko keuangan 

perusahaan (sembiring, 2005). Penggunaan hutang yang terlalu tinggi 

menyebabkan perusahaan akan masuk dalam kategori extreme laverage yaitu 

perusahaan terjebak dalam tingkat hutang yang tinggi dan sulit untuk 

melepaskan beban hutang tersebut. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat 

laverage perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk 

mengurangi pelaksanaan praktik serta pengungkapan Corporate Social 

Responsibility(CSR) dikarenakan untuk melakukan tersebut mengeluarkan 

biaya.  

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba sekaligus memberikan ukuran tingkat 

efektifitas manajemen suatu perusahaan. Selain itu tingkat profitabilitas dapat 
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menunjukkan seberapa baik pengelolaan manajemen perusahaan, oleh sebab 

itu semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka cenderung semakin 

luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Penelitian ini juga menambah variabel ukuran dewan komisaris 

karena semakin besar ukuran dewan komisaris perusahaan maka semakin 

besar pula tekanan terhadap manajemen terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR) perusahaan. Ukuran dewan komisaris adalah 

wakil stakeholder dalam perusahaan yang berbadan hukum yang berfungsi 

mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen 

(sembiring;2005).  

Beradasarkan latar belakang diatas penulis ingin melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Laverage, Profitabilitas, Ukuran Dewan 

Komisaris Dan Pengungkapan Media Terhadap Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility; Studi Empiris Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 

2013-2016”. 

 

1.2.Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :  

1. Apakah laverage berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility ? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility ? 
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3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility ? 

4. Apakah pengungkapan media berpengaruh terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility ? 

5. Apakah laverage, profitabilitas, ukuran dewan komisarisdan 

pengungkapan media berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility ? 

 
1.3.Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :  

1. Untuk menguji bagaimana pengaruh laverage terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility; 

2. Untuk menguji bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility; 

3. Untuk menguji bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility; 

4. Untuk menguji bagaimana pengaruh pengungkapan media terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility; 

5. Untuk menguji bagaimana pengaruh laverage, profitabilitas, ukuran dewan 

komisarisdan pengungkapan media terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility. 

 
1.4.Manfaat Penelitian  

Dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

menggunakannya antara lain :  
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1. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan pemahaman penulis terkait 

dengan Corporate Social Responsibility yang dilakukan perusahaan serta 

bagaimana Laverage, profitabilitas, ukuran dewan komisaris  dan 

tanggung jawab lingkungan perusahaan dapat mempengaruhi 

pengungkapan Corporate Social Responsibility dalam laporan tahunan 

(Annual Report) pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan 

Kimia;  

2. Bagi perusahaan, memberikan kontribusi praktis bagi manajemen 

perusahaan dalam mempertimbangkan pembuatan kebijaksanaan 

sehubungan penerapan Corporate Social Responsibility dalam opersional 

perusahaan dan pengungkapannya dalam laporan perusahaan;  

3. Bagi universitas, diharapkan dapat menjadikan kajian dan referensi untuk 

melakukan penelaahan dan pengkajian lebih mengenai masalah yang 

sama serta menambah pengetahuan pembaca serta bahan kepustakaan.  

 
1.5.Sistematika Penulisan  

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang ada 

dalam penelitian ini, maka peneliti menyajikan ringkasan penulisan dalam 

sistematika penulisan : 

Bab I :  Pendahuluan 

Pada bab ini pendahuluan ini berisikan Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Serta 

Sistematika Penelitian.  
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Bab II :  Tinjauan Pustaka  

Pada bab ini menguraikan teori yang mendukung pemecahan 

masalah penelitian sehingga dapat disimpulkan suatu hipotesis dan 

variabel-variabel penelitian seperti Teori Dasar (Grand Theory), 

Corporate Social Responsibility (Csr), Ruang Lingkup Corporate 

Social Responsibility, Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility, Pandangan Islam Tentang Corporate Social 

Responsibility, Pengungkapan Media, Laverage, Profitabilitas, 

Ukuran Dewan Komisaris, Penelitian Terdahulu, Kerangka 

Pemikiran Dan Pengembangan Hipotesis.   

Bab III :  Metode Penelitian  

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian mencakup, Jenis Dan 

Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Populasi Dan Sample, 

Defenisi Operasional Dan Pengunkuran Variabel, Metode Analisis 

Data, Analisis Data Dan Pengujian Hipotesis.  

Bab IV :  Hasil Dan Pembahasan  

Bab ini menjelaskan tentang analisis terhadap data dan temuan 

empiris yang diperoleh.  

Bab V :  Penutup  

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh dari 

pelaksanaan penelitian dan saran yang nantinya dapar menjadi acuan 

dalam melakukan penelitian.  

 


