
 

 

“PENGARUH PROFITABILITAS,UKURAN PERUSAHAAN DAN LEVERAGE TERHADAP PENGUNGKAPAN 
CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY” 

Author: KAMILA ADHIBA NPK: A.2014.1.33018 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

Perkembangan suatu perusahaan di dunia  menuntut perusahaan untuk bisa 

memikirkan strategi yang cocok untuk memenangkan persaingan saat ini.  

Perusahaan harus mampu menjaga dan meningkatkan reputasinya. Semakin 

reputasi itu terjaga, masyarakat sekitar dan konsumen akan semakin loyal 

terhadap produk perusahaan. Investor juga akan melihat dampak baik dari 

reputasi perusahaan karena dengan berkembangnya reputasi perusahaan akan 

menimbulkan dampak pada penjualan yang pada akhirnya meningkatkan profit 

perusahaan. Perusahaan juga harus memperhatikan dan menjaga kelestarian 

tempat dalam menjalankan aktivitasnya. Perhatian perusahaan ini dapat 

diwujudkan dalam tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responbility. 

     Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responbility ) adalah 

suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk 

tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar dimana 

perusahaan itu berada (Rofiqkoh dan Priyadi, 2016). Wujud dari tanggung jawab 

sosial perusahaan itu bermacam-macam, dari memberikan fasilitas umum untuk 

masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan, melakukan kegiatan yang 

menunjang kesejahteraan masyakat atau memberikan sumbangan dana bagi 

masyarakat sekitar dan bagi para pekerja, memberikan beasiswa, dan dana untuk 

memelihara fasilitas umum sekitar. 

 Untuk melaksanakan kegiatan CSR perusahaan harus mampu menerapkan 

konsep yang ada. CSR menggunakan konsep triple bottom line yang 

dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1997 yang menjadi terobosan 

besar bagi perkembagan CSR era 1990-an hingga saat ini (Purwanto, 2011). 

Suatu perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan 

harus memperhatikan “Triple P” yaitu profit, planet, dan people. Profit 
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merupakan tujuan utama perusahaan dimana untuk mencapai tujuan tersebut, 

perusahaan tidak lepas dari peran people, yaitu stakeholders sebagai investor, 

masyarakat, pesaing, dan pemerintah, juga perusahaan membutuhkan tempat atau 

wadah untuk melakukan aktivitasnya,   dalam konsep ini disebut planet yang 

harus dijaga kelestariannya. Konsep tersebut menunjukkan bahwa 

tanggungjawab sosial perusahaan merupakan suatu bentuk tindakan yang 

berawal dari pertimbangan etis perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan 

ekonomi, peningkatan kualitas hidup bagi karyawan dan keluarganya, serta 

peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas. 

     Tanggungjawab sosial perusahaan dapat digambarkan sebagai ketersediaan 

informasi keuangan maupun non-keuangan yang berkaitan dengan berinteraksi 

kegiatan organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya yang dapat 

dibuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial tersendiri (Guthrie 

dan Mathews, 1985 dalam Purnasiswi, 2011). Karena kesadaran masyarakat akan 

peran perusahaan dalam lingkungan sosial meningkat. Masyarakat membutuhkan 

informasi mengenai seberapa jauhnya perusahaan telah melaksanakan aktivitas 

sosialnya untuk memastikan hak-hak mereka telah terpenuhi. Sehingga 

perusahaan harus secara sukarela mengungkapkan informasi yang terkait dengan 

lingkungan sosialnya. 

     Alasan perusahaan harus secara sukarela dalam melakukan pengungkapan 

informasi CSR diantaranya adalah untuk menaati peraturan yang ada. Pemerintah 

melalui Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

mewajibkan perseroan menjalankan kegiatan usahanya dibidang atau terkait 

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan 

Lingkungan. Peraturan lain yang menyinggung CSR adalah Undang-Undang 

No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam UU tersebut dinyatakan 

bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang 

melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan 
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hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan 

budaya masyarakat setempat. 

     Sampai saat ini telah banyak dilakukan penelitian mengenai pengungkapan 

CSR. Namun dari banyak penelitian yang dilakukan ditemukan hasil penelitian 

yang berbeda satu sama lain. Penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan CSR memunculkan hasil yang beragam dan 

menarik untuk dikaji lebih dalam. 

     Misalnya pada penelitian yang membahas pengaruh profitabilitas terhadap 

pengungkapan CSR, hasil menyatakan bahwa profitabilitas dapat mempengaruhi 

pengungkapan CSR (Rindawati dan Asyik, 2014). Namun, ditemukan hasil yang 

berbeda yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh teradap 

pengungkapan CSR (Purwanto, 2011). Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian lain bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi pengungkapan CSR ( 

Saputra, 2016). 

      Penelitian ini tentang ukuran perusahaan menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan sebagai variable penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan 

variasi pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi pengungkapan 

CSR (Rofiqkoh dan Priyadi, 2016). Hasil penelitian in didukung oleh hasil 

penelitian lain yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi 

pengungkapan CSR( Purnasiwi, 2011). Namun ada hasil lain yang menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi pengungkapan CSR ( Mandaika 

dan Salim, 2015) 

        Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan 

tergantung pada kreditur dalam membiayai asset perusahaan (Purnasiwi, 2011). 

Hasil penelitian ditemukan bahwa leverage mempengaruhi pengungkapan CSR 

(Purnawingsih dan Suyanto, 2015). Penelitian ini menemukan ada hasil yang 

sama bahwa leverage mempengaruhi pengungkapan CSR (Purba dan Yadnya, 
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2015). Ada hasil yang berbeda bahwa leverage tidak mempengaruhi 

pengungkapan CSR (Sari, 2013). 

      Dari hasil penelitian yang berbeda ini merupakan fenomena yang ada dan 

menarik perhatian untuk penulis melakukan pengujian ulang. Berdasarkan latar 

belakang diatas penulis ingin melakukan penelitian tentang pengaruh 

profitabilitas, ukuran perusahaan dan leverage terhadap pengungkapan corporate 

social responbility (CSRD) di Bursa Efek Indonesia. Peneliti mengambil 

perusahaan farmasi yang terdaftar dari tahun 2015 hingga 2017 sebagai sampel. 

1.2 Rumusan Masalah  

1)  Apakah Profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap Pengungkapan  CSR?  

2) Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Pengungkapan CSR ? 

3)  Apakah Leverage berpengaruh terhadap Pengungkapan CSR ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1) Untuk membuktikan secara empiris bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap 

Pengungkapan CSR. 

2) Untuk membuktikan secara empiris bahwa Ukuran Perusahaan perusahaan 

berpengaruh terhadap Pengungkapan CSR. 

3) Untuk membuktikan secara empiris bahwa Leverage berpengaruh terhadap 

Pengungkapan CSR 

1.4 Manfaat Penelitian  

     Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi dan menjadi 

bahan referensi serta bahan pertimbangan untuk mengadakan penelitian 

selanjutnya juga menyediakan bukti empiris bahwa profitabilitas, leverange dan 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Memberikan 

pandangan kepada perusahaan tentang pentingnya pada perusahaan yang 

pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan 

kepeduliannya pada lingkungan sosial, serta memberikan informasi atau alat 
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bantu kepada para stakeholder tentang sejauh mana perusahaan telah melakukan 

tanggung jawab sosialnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


