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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian 

 Perusahaan yaitu suatu bentuk badan usaha yang merupakan tempat atau 

wadah berkumpulnya tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan 

yang bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan yang sebanyak-

banyaknya atau semaksimal mungkin yang diinginkan oleh perusahaan. Dengan 

memperoleh laba yang maksimal perusahaan dapat mempertahankan 

kelangsungan hidup dari perusahaan dan juga dapat berkembang pesat, dan juga 

mampu memberikan pengembalian kepada pemilik perusahaan secara 

menguntungkan untuk kelangsungan dan kemakmuran perusahaan. Maka pemilik 

perusahaan melakukan perencanaan laba yang dimana manajer keuangan dapat 

menentukan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mencapai laba yang 

disepakati oleh perusahaan (Dewi dan Wirajaya, 2013). Manajemen keuangan 

suatu perusahaan harus mampu untuk menghimpun modal kerja agar perusahaan 

tersebut dapat bekerja atau beroperasi dengan lancar dan baik, sehingga apa yang 

diinginkan dari perusahaan tersebut tercapai secara maksimal. 

 Profitabilitas mencerminkan kemampuan dari suatu perusahaan didalam 

menghasilkan suatu laba. Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang 

tinggi akan menarik atau mengundang para investor institusional agar 

menanamkan sejumlah modalnya dalam perusahaan tersebut. Salah satu alat ukur 

yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dalam perusahaan adalah Return 

On Assets (ROA). ROA dapat digunakan sebagai ukuran tingkat pengembalian 

yang dihasilkan dari aset perusahaan, atau kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih dibawah tingkat aset tertentu. Semakin tinggi rasio yang 

diperoleh maka akan efisien pula pengelolaan aset diperusahaan tersebut. Oleh 

karena itu, ROA digunakan untuk melihat sejauh mana kombinasi pengaruh 

antara margin dan tingkat perputaran aset Higgins (dalam Mahdaleta dkk, 2016). 

 Ukuran perusahaan adalah salah satu variabel umum yang dapat digunakan 

untuk menjelaskan viariasi pengungkapan didalam laporan tahunan perusahaan 
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tersebut (Rofiqkoh dan Priyadi, 2016). Ukuran perusahaan merupakan suatu skala 

yang dimana dapat dikelompokkan besar kecilnya suatu perusahaan menurut 

berbagai cara yaitu antara lain dengan total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan 

lain-lain. Ukuran perusahaan juga turut menentukan tingkat kepercayaan para 

investor (Juniawati, 2019). Variabel ukuran perusahaan dapat diukur dengan 

Logaritma Natural (Ln) dari total aktiva. Hal ini disebabkan karena besar total 

aktiva dari masing-masing perusahaan yang berbeda bahkan memiliki selisih yang 

besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang tinggi atau ekstrim. Untuk 

menghindari adanya data yang tidak normal tersebut maka data total aktiva perlu 

di Logaritma Natural (Ln) kan (Harisa dkk, 2019).  

 Tuntutan saat ini juga ada karena perkembangan eksistensi yang secara 

berkelanjutan. Keberlanjutan nilai perusahaan diharapkan agar perusahaan dapat 

memperoleh laba/keuntungan untuk jangka waktu yang  panjang dimasa yang 

akan mendatang. Pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh perusahaan 

perlu disampaikan kepada para stakeholder. Adanya tuntutan terhadap perusahaan 

agar memberikan informasi yang transparan, memiliki akuntabilitas, dan tata 

kelola perusahaan yang semakin baik membuat perusahaan memberikan informasi 

berkaitan dengan aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan tersebut. Oleh karena 

itu, perlu adanya pengungkapan atas pertanggungjawaban sosial yang dilakukan 

oleh perusahaan. Salah satu media yang digunakan adalah melalui laporan 

tahunan (annual report) perusahaan. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan CSR (Corporate Social Responsibility) dalam suatu perusahaan 

antara lain: kepemilikan manajemen, laverege, ukuran perusahaan, dan 

profitabilitas (Purwanto, 2011). 

 Kesadaran yang penting akan mempraktikkan CSR menjadai tren global 

seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global akan produk-

produk yang ramah akan lingkungan. CSR atau bisa disebut dengan 

tanggungjawab sosial perusahaan yang sebelumnya adalah hal bersifat sukarela 

dan akan berubahan menjadi hal yang wajib harus dilaksanakan oleh setiap 

perusahaan. Para pengusaha mengemukakan argumennya bahwa CSR tidak dapat 

dipaksakan karena memiliki sifat sukarela dan menjadi bagian dari suatu strategi 

perusahaan. Dengan adanya ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, 
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telah menunjukkan bahwa pemerintah sebagai salah satu pihak yang ikut serta 

didalam menuntut suatu perusahaan untuk terlibat dalam mengelola masyarakat 

dan juga lingkungannya. Perusahaan juga memiliki kewajiban untuk melakukan 

pertanggungjawaban sosial kepada pihak yang berkepentingan atau ikut serta 

terhadap perusahaan yang diseut dengan stakeholder (Prasetyorini, 2013). 

 Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat diketahui gambaran tentang ukuran 

perusahaan, profitabilitas, dan CSR pada perusahaan sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursan Efek Indonesia seperti nampak pada Lampiran 

01. Berdasarkan Lampiran 01 tahun 2017-2018 pada ketiga perusahaan yaitu 

Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI), Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), 

Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) mengalami peningkatan pada ukuran 

mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR Kamil dan Herusetya (2012), adapun 

yang  menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

pengukuran CSR. Dimana semakin besar perusahaan, maka semakin luas 

pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh perusahaan 

(Indraswari dan Astika, 2015). Sehingga kondisi ini sejalan dengan teori yang 

dikemukakan oleh Sembiring (2005), yang mengatakan ukuran perusahaan 

mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian 

Udayasankar (2008), menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

partisipasi CSR yang dimana teori yang dikatakan Adams dan Harwick (1998) 

McElroy dan Siegfred (1985) juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, sejalan dengan kondisi pada 

ketiga perusahaan. 

 Pada perusahaan INDF dan MLBI mengalami penurunan (Purwanto, 2011), 

semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan tersebut, maka semakin besar 

pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang dilakukan perusahaan tersebut. 

Rosiana Dkk (2013), memperoleh hasil yang tidak signifikan pada profitabilitas 

yang tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR  memberikan bukti empiris 

yaitu ukuran perusahaan dan industri berhubungan dengan jumlah pengungkapan 

sedangkan profitabilitas tidak. Rahmawati (2012) profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR. Fauzi Dkk (2007), menemukan bukti empiris 

bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara ROA dengan corpprate 
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social performance yang kemudian menyatakan bahwa jika perusahaan 

mempunyai ROA yang tinggi, maka perusahaan akan memiliki dana yang cukup 

untuk di alokasikan kepada kegiatan sosial dan lingkungan yang dapat 

menyebabkan tingkat pengungkapan pertanggungjawaban sosial oleh perusahaan 

akan tinggi. 

 Berdasarkan kesenjangan antara teori dan kenyataan yang telah dikemukakan 

seperti diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yaitu dengan 

judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dapat diidentifikasi masalah  tentang 

bagaimana pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility pada perusahan food and beverage yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia yang dimana mengalami kenaikan bahkan mengalami 

penurunan pada profitabiltas dan juga variabel lainnya ditiap tahunnya pada 

perusahaan tersebut. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diungkapkan 

maka permasalahan pada penelitian ini dibatasi variabelnya untuk menghindari 

terjadinya pembahasan yang terlalu luas. Maka peneliti akan membatasi masalah 

pada penelitian ini yaitu masalah mengenai ukuran perusahaan, profitabilitas dan 

pengungkapan csr pada Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2018. 

 

1.4 Rumusan Masalah Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dalam penelitian ini 

dirumuskan masalah sebagai berikut. 

(1) Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap 

pengungkapan CSR pada Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2018? 
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(2) Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR pada 

Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2017-2018? 

(3) Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR pada Sub 

Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2017-2018? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk menguji hal-

hal sebagai berikut. 

(1) Pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap pengungkapan CSR 

pada Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2017-2018. 

(2) Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR pada Sub Sektor 

Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-

2018. 

(3) Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR pada Sub Sektor 

Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-

2018. 

 

1.6 Manfaat Hasil Penelitian 

 Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

(1) Manfaat Teoretis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai  bahan refrensi bagi 

peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang juga berhubungan dengan 

masalah yang sama, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai 

refrensi atau titik tolak tambahan jika dilakukan penelitian yang lebih lanjut. 

(2) Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan acuan kepada 

para investor untuk mengambil keputusan didalam menanamkan sejumlah 
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modalmua berupa investasi, dan untuk perusahaan sebagai bahan masukan 

yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan 

perusahaan dimasa yang akan mendatang khususnya pada aspek ukuran 

perusahaan, profitabilitas dan pengungkapan CSR. 

  


