
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada  jaman  sekarang,  teknologi  bukanlah  hal  yang  asing  lagi.  Hampir  di

segala macam kegiatan,  teknologi turut mengambil  peran. Hal ini  juga berlaku

dalam  kegiatan  perindustrian.  Teknologi  jelas  memiliki  peran  penting  dalam

perindustrian, karena dengan adanya teknologi tersebutlah proses produksi dapat

dilaksanakan dengan lebih efektif. Dengan adanya teknologi yang memudahkan,

tentu  saja  akhirnya  banyak  perusahaan  yang  menggunakan  teknologi  demi

kelancaran dan produktifitas kegiatan industrinya. Namun disamping sisi positif

dari  teknologi,  terdapat  pula  masalah  yang  timbul  akibatnya.  Sebagai  contoh

adalah  terjadinya  pencemaran  air  yang  disebabkan  oleh  pembuangan  limbah

pabrik  dari  industri  ke  sungai  atau  saluran  air  yang digunakan  warga  sebagai

sumber air. Tidak jarang pula terjadi pencemaran udara akibat asap pabrik, yang

membuat  warga  sekitar  pabrik  merasa  resah  dan  kehilangan  hak-nya  untuk

menikmati  udara  segar.  Tanah  pun  juga  tak  luput  untuk  menjadi  obyek  yang

tercemar  akibat  kegiatan  pabrik  yang  sembarangan.  Hal-hal  tersebut  membuat

warga  permukiman  sekitar  lokasi  pabrik  merasa  resah  karena  tercemarnya

lingkungan tempat mereka hidup, yang kemudian dapat menyebabkan timbulnya

berbagai macam penyakit. 

Perusahaan perlu untuk memberi perhatian pada lingkungan sekitarnya juga.

Bukan hanya demi kelangsungan perusahaan itu sendiri, namun juga demi alam,

serta  masyarakat.  Elkington  (dalam  Purnasiswi,  2011)  menyatakan  bahwa

perusahaan  perlu  memperhatikan  triple  bottom untuk  mempertahankan

kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Triple bottom itu sendiri yakni terdiri

dari 3P, yaitu keuntungan (Profit), masyarakat (People), dan lingkungan (Planet).

Didirikannya perusahaan tentu saja dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan

atau  profit,  namun  perusahaan  juga  memiliki  tugas  untuk  memperhatikan

1



bagaimana kesejahteraan masyarakat sekitar serta berperan aktif dalam menjaga

kelestarian lingkungan. 

Demi menyeimbangkan kegiatan perusahaan agar tidak melulu terfokus pada

pencarian  profit,  namun  juga  memperhatikan  masyarakat  dan  lingkungan,

perusahaan  perlu  melaksanakan  program yang biasa  disebut  Corporate  Social

Responsibility,  atau  biasa  disingkat  “CSR”.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh

Gosslimh dan Vocht (2007), bahwa tiap-tiap perusahaan pasti memiliki orientasi

untuk memperoleh  profit bagi perusahaan itu sendiri, oleh sebab itu perusahaan

berusaha sebaik mungkin untuk membangun citra yang baik di mata masyarakat

dengan  memberikan  perhatian  terhadap  lingkungan  melalui  program tanggung

jawab sosial. Perusahaan menerbitkan CSR juga agar mendapatkan citra yang baik

di mata masyarakat. Menurut Suherman Kusniadji (2011), dengan meningkatnya

citra perusahaan akan mendapatkan implikasi yang strategis begi perusahaan itu

sendiri,  sebab memiliki  reputasi  yang baik  merupakan  suatu  keunggulan  yang

kompetitif. 

Menurut Deegan (2002), perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan di

negara Indonesia dapat dilihat dari dua aspek. Aspek pertama ialah aspek sosial

perusahaan,  dimana  perusahaan  wajib  hukumnya  untuk  melakukan  kontribusi

secara langsung kepada masyarakat. Aspek kedua ialah aspek ekonomi, dimana

sewajarnya  perusahaan  yang  berorientasi  untuk  mendapatkan  laba  setinggi

mungkin. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki tugas untuk tetap peduli

kepada lingkungan sekitar disamping mengejar tujuan didirikannya yakni untuk

mendapatkan profit. 

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa disebut dengen Corporate

Social  Responsibility  (CSR)  merupakan  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh

perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan

dimana  perusahaan  tersebut  berada.  Kegiatan  ini  dilakukan  untuk kepentingan

jangka  panjang  perusahaan.  Dengan  dilakukannya  program  tanggung  jawab

sosial, perusahaan dapat menunjukkan sikap kepeduliannya terhadap lingkungan

tempat perusahaan itu berada. 
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Di dalam Undang-undang No.74 tahun 2007 sendiri juga menjelaskan tentang

tanggung jawab sosial. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa perusahaan yang

dalam menjalankan kegiatan usaha yang memiliki hubungan dengan sumber daya

alam  maka  wajib  hukumnya  untuk  melakukan  tanggung  jawab  sosial  dan

lingkungan.  Selain  dalam  undang-undang,  disebutkan  pula  dalam  peraturan

Bapepam nomor X.K.6 yang membahas  tentang penyampaian  laporan tahunan

perusahaan  atau  emiten  publik  yang  berlaku  sesuai  dengan  Keputusan  Ketua

Bapepam  dan  LK  nomor  Kep-431/BL/2012  tanggal  1  Agustus  2012,  bahwa

pengungkapan tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR)

termasuk pengungkapan yang hukumnya wajib (mandatory disclosure). Namun,

dalam peraturan tersebut pembagian aspek CSR hanya terbagi dalam empat aspek

besar.  Aspek  yang  pertama  yakni  aspek  lingkungan  hidup,  kemudian  aspek

ketenagakerjaaan,  aspek  tanggung  jawab  produk  dan  aspek  masyarakat.

Disebutkan  bahwa  luas  pengungkapan  CSR  dalam  regulasi  bapepam  ialah

pengungkapan sukarela atau  voluntary disclosure. Di dalam Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (revisi 2009) paragraf ke-dua belas dinyatakan

juga  bahwa  perusahaan  masih  sukarela  dalam  mengungkapkan  CSR  yang

tercantum dalam laporan tahunan perusahaan. 

Pemerintah  telah  membuat  peraturan-peraturan  yang  menunjukkan  bahwa

pemerintah masih peduli terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan. Akan

tetapi, masih ada kekurangan dalam peraturan tersebut yakni mengenai banyaknya

tanggung jawab sosial yang perlu diungkap agar sesuai standar yang semestinya.

Untuk  sanksi  terhadap  perusahaan  yang  tidak  melaksanakan  CSR pun,  sudah

tercatat dalam Undang-undang Penanaman Modal No.25 tahun 2007 pasal 15 dan

34  dimana  pihak  yang  tidak  melaksanakan  CSR  akan  diberikan  sanksi

administratif  yang  berupa  peringatan  tertulis,  pembatalan  kegiatan  usaha,

pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan (Soewarno, 2009 dalam

Mawarni 2010). 

Meskipun  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  sudah  lama  tercantum  dalam

peraturan  perundang-undangan  tentang  hukum  perusahaan,  namun  nyatanya
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masih  banyak  kejadian-kejadian  dimana  perusahaan  masih  belum menerapkan

CSR secara baik. Suprapto (2005) melaksanakan survei terhadap 375 perusahaan

yang berlokasi di Jakarta. Hasil dari survei yang dilakukan menunjukkan bahwa

44,27% atau 166 perusahaan tidak melakukan program CSR, dan sisanya yakni

209  perusahaan  mengaku  telah  melaksanakan  CSR.  Bentuk  kegiatan  yang

dilakukan untuk CSR yakni; kegiatan kekeluargaan (118 perusahaan), sumbangan

pada  lembaga  agama  (50  perusahaan),  sumbangan  pada  yayasan  sosial  (39

perusahaan), dan pengembangan komunitas (4 perusahaan). 

Dengan  perusahaan  melakukan  program tanggung  jawab  sosial  atau  CSR,

maka dapat mengurangi kesenjangan antara perusahaan dengan pihak-pihak yang

berkepentingan atau biasa disebut dengan  stakeholder. Said (2009) berpendapat

bahwa  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  dan  efektif  dapat  menjamin  bahwa

stakeholder bisa  mengetahui  bagaimana  perusahaan  bekerja.  Perusahaan  akan

dianggap  terbuka  dalam  informasi  kepada  para  stakeholder.  Harsanti  (2011)

berpendapat  bahwa  pengungkapan  CSR  dalam  laporan  keuangan  ialah  suatu

bentuk  perusahaan  untuk  membangun,  mempertahankan  dan  melegitimmasi

kontribusi perusahaan dari sisi politis serta ekonomi. 

Selain  dapat  meningkatkan  tingkat  kepercayaan  dengan  stakeholder,

dilakukannya  pengungkapan  CSR  dapat  meningkatkan  profit dari  perusahaan

yang bersangkutan. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Lako (2011),

dijelaskan bahwa hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa mayoritas emiten

yang  terdaftar  dalam  bursa  efek  Indonesia  (BEI),  yang  secara  konsisten

melakukan pengungkapan  corporate social  responsibility (CSR) dalam laporan

tahunan mereka, memiliki tingkat laba yang naik dari tahun ke tahun. Akan tetapi,

hasil  dari  penelitian  Donovan dan Gibson (2005),  diterangkan bahwa menurut

teori  legitimasi,  profitabilitas  atau  laba  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap

pengungkapan  CSR,  yang  berarti  kedua  hal  tersebut  tidak  memiliki  pengaruh

yang signifikan. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan adalah  leverage.  Leverage itu sendiri ialah pengukur seberapa
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besar aktiva yang dibiayai dengan hutang, dan hutang yang digunakan merupakan

berasal  dari  kreditor.  Sari  (2012)  berpendapat  bahwa  perusahaan  yang

menghasilkan  tingkat  leverage  yang  tinggi  cenderung  untuk  berkeinginan

melaporkan  laba  yang  lebih  tinggi  juga,  hal  ini  bertujuan  agar  mengurangi

kemungkinan  perusahaan  untuk  melanggar  perjanjian  utang.  Dalam  penelitian

menyangkut hubungan pengungkapan CSR dengan  leverage pun memiliki hasil

yang beragam.  Menurut  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh  Lidya dan Aulia

(2011),  leverage memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  pengungkapan  tanggung

jawab  sosial  perusahaan.  Sedangkan  menurut  hasil  penelitian  yang  dilakukan

Anggriani (2006), perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi akan cenderung

lebih  mengungkapkan  banyak  informasi.  Hal  ini  dikarenakan  biaya  keagenan

perusahaan yang dimilki lebih tinggi. 

Ukuran  perusahaan  juga  masuk  ke  dalam  salah  satu  faktor  yang  dapat

mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Ukuran

perusahaan itu sendiri dapat dilihat dari total aset, jumlah pendapatan, total modal

dan  jumlah  karyawan  yang  bekerja.  Menurut  hasil  penelitian  yang  dilakukan

Achmad (2007), Arief dan Kurnia (2008) memaparkan bahwa hubungan antara

ukuran  perusahaan  dengan  tingkat  pengungkapan  CSR ialah  negatif.  Berbeda

dengan hasil  dari  penelitian  yang dilakukan oleh  Eddy (2005) yang dari  hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa antara variabel ukuran perusahaan dan tingkat

pengungkapan tanggung jawab sosial menghasilkan hubungan yang positif. 

Variabel  lain  yang  juga  merupakan  faktor  yang  mempengaruhi  tingkat

pengungkapan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  atau  CSR  adalah  dewan

komisaris.  Menurut  Mulyadi  (2002),  dewan komisaris  memiliki  fungsi  sebagai

pihak  yang  mengawasi  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  bagian  direksi  atau

manajemen  perusahaan,  serta  bertanggung  jawab  dalam  menentukan  kinerja

manajer  terhadap  pengembangan  dan  penyelenggaraan  pengendalian  intern

perusahaan.  Dalam penelitian  yang dilakukan oleh  Theodora  dan Agus (2005)

hubungan antara kedua variabel tersebut ialah positif. Penelitian yang dilakukan

oleh  Luqman  (2010)  dan  Chandra  (2011)  memiliki  hasil  yang  berbeda  yakni
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dewan  komisaris  dan  tingkat  pengungkapan  tanggung  jawab  sosial  atau  CSR

memiliki hubungan yang negatif. 

Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  ialah  lembaga  yang  memiliki  peran  untuk

mengatur pasar modal dengan campur tangan pemerintah untuk beberapa hal agar

pasar  modal  dapat  berjalan  secara  efisien  dan  efektif.  BEI  sendiri  merupakan

lembaga hasil dari merger antara Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Perusahaan-perusahaan  yang  terdaftar  dalam  BEI  pun  jumlahnya  banyak  dan

terbagi  dalam beberapa  sektor.  Salah  satu  sektor  yang terdapat  di  BEI  adalah

sektor manufaktur. Makanan dan minuman merupakan salah satu sub sektor dari

bahan konsumsi, yang merupakan bagian dari sektor manufaktur. 

Berdasarkan uraian di atas, mendorong saya sebagai peneliti untuk melakukan

penelitian  terhadap  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pengungkapan  tanggung

jawab  sosial  perusahaan  terhadap  perusahaan  yang  terdaftar  di  bursa  efek

Indonesia (BEI) yang masuk dalam sektor barang konsumsi, khususnya makanan

dan  minuman.  Judul  dari  penelitian  ini  adalah,  “Analisis  faktor-faktor  CSR

Disclosure pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek

Indonesia”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah  ukuran  perusahaan  memiliki  pengaruh  terhadap  pengungkapan

CSR dalam laporan tahunan perusahaan?

2. Apakah  ukuran  dewan  komisaris  memiliki  pengaruh  terhadap

pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan?

3. Apakah  profitabilitas  memiliki  pengaruh  terhadap  pengungkapan  CSR

dalam laporan tahunan perusahaan?

4. Apakah leverage memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR dalam

laporan tahunan perusahaan?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka

penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis serta memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran

perusahaan  terhadap  pengungkapan  CSR  dalam  laporan  tahunan

perusahaan.

2. Menganalisis serta memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran

dewan  komisaris  terhadap  pengungkapan  CSR  dalam  laporan  tahunan

perusahaan.

3. Menganalisis  serta  memberikan  bukti  empiris  mengenai  pengaruh

profitabilitas  terhadap  pengungkapan  CSR  dalam  laporan  tahunan

perusahaan.

4. Menganalisis  serta  memberikan  bukti  empiris  mengenai  pengaruh

leverege terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

bidang  akuntansi,  terutama  teori  akuntansi  dan  lebih  spesifiknya  lagi  tentang

tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). 

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

a. Hasil  dari  penelitian  ini  dapat  menambah  wawasan  serta  ilmu

pengetahuan bagi penulis, terutama mengenai tanggung jawab sosial

perusahaan. 

b. Hasil penelitian ini juga dapat melatih kemampuan teknis analitis yang

telah  diperoleh  selama  mengikuti  perkuliahan  dalam  melakukan

pendekatan  terhadap  suatu  masalah,  sehingga  dapat  menambah
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wawasan  yang  mendalam terutama  yang  berkaitan  tentang  masalah

yang diteliti.

2. Bagi Instansi Pendidikan

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai alat pertimbangan, acuan,

serta referensi tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya terutama

yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan atau  Corporate Social Responsibility

(CSR).
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