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ABSTRAK 

  

 

 Tanggung jawab sosial perusahaan sering dianggap inti dari etika bisnis yang merupakan mekanisme 

bagi suatu perusahaan yang sudah menjadi kewajiban untuk memberikan perhatian lebih terhadap lingkungan 

dan sosial dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Di dalam melaksanakan tanggung jawab sosial, perusahaan 

tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal tetapi juga memiliki kewajiban-kewajiban 

terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

 Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, 

secara parsial terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dan juga seberapa besar profitabilitas yang 

disalurkan untuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam pandangan islam. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatifasosiatif. Metode analisis data menggunakan regresi data panel yaitu dari 13 Perusahaan 

pertambangan di Indonesia pada periode 2014-2019 yang diperoleh dari data sekunder dari website masing-

masing bank. Dan uji hipotesis menggunakan (R2, uji F, uji t), kemudian pengolahan datanya menggunakan 

aplikasi Eviews 9. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial, ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan nilai t-statistik sebesar -0,8531 

dan nilai signifikan sebesar 0,3963. Variabel profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan nilai t-statistik sebesar 0,3959 dan nilai signifikan 

sebesar 0,7013. Uji koefisien determinasi (R2) sebesar 1,31% sedangkan sisanya sebesar 96,69% dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain di luar penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, artinya ukuran 

perusahaan besar tetapi tidak memberikan jaminan akan tingginya bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. 

Variabel profitabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan 

yang artinya profitabilitas yang tinggi mempengaruhi perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab 

sosial perusahaan, tetapi tidak signifikan, Hasil ini dikarenakan profitabilitas yang disalurkan oleh perusahaan 

pertambangan masih cenderung kecil dari yang seharusnya diungkapkan dengan mengacu pada indikator GRI 

4.0. Sehingga profitabilitas yang disalurkan belum merata dan belum mampu sepenuhnya membawa 

kemaslahatan bagi Stockholders, Stakeholders, masyarakat dan lingkungan. 

 

Kata Kunci : Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Csr 
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MOTTO 

 

 

ئِكَ 
َٰٓ ٞة يَۡدُعىَن إِلَى ٱۡلَخۡيِر َويَۡأُمُروَن بِٱۡلَمۡعُروِف َويَۡنهَۡىَن َعِه ٱۡلُمنَكِرِۚ َوأُْولَ  نُكۡم أُمَّ ىَن  َوۡلتَُكه مِّ ُُ ِِ ۡۡ   ُُُم ٱۡلُم

 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh 

kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” 

 

(QS. Ali-Imron (3) : 104) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan gambaran utama permasalahan pada suatu penelitian karya ilmiah, skripsi ini 

berjudul “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP 

PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  (STUDI PADA 

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014 -2019)”. 

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam 

skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Adanya pembatasan terhadap arti kalimat 

dalam skripsi ini dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. 

1. Pengaruh 

 Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian dari pengaruh. Pengaruh adalah daya yang 

ada atau timbul dari sesuatu, baik orang maupun benda dan sebagainya yang berkuasa atau yang 

berkekuatan dan berpengaruh terhadap orang lain. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia , pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari  sesuatu orang atau benda yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.
1
 

2. Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan 

menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain.
2
 

3. Profitabilitas 

 Profitabilitas perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal 

yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut, dengan kata lain profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
3
 

4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah 

sebuah bentuk tanggung jawab dari perusahaan untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan 

usahanya untuk melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan.
4
 Hal itu dapat dilakukan oleh 

perusahaan dengan berinvestasi pada sektor-sektor ramah lingkungan, menjaga keseimbangan 

                                                             
1
Yustitianingrum, Ika Yoana, Pengaruh Deviden, Kebijakan Hutang,Profitabilitas,dan Ukuran Perusahaan 

terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Skripsi. Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Semarang, 2013. 
2
Rina Moestika Setyaningrum, Aprillia Yunita Sari, Pengaruh Asimetri Informasi Dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan FoodAnd Beverages Yang Go Public Di Bei, h.91. 2011. 
3
Indrayenti, Jenny. "Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris,Profitabilitas, Dan 

Leverage Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016." Jurnal Akuntansi dan Keuangan 

(http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/jak/article/view/1093/1144) Vol. 9, No.2 (September 2018): 1 - 13. 
4
Yuni Huria, Implementasi Corporate social Responsibility (CSR) dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat 

ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada PT.Pelabuhan Indonesia II (persero) Cabang Panjang Bandar 

Lampung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 2018. 
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eksploitasi, pengolahan limbah (daur ulang limbah), menaikkan pengeluaran-pengeluaran sosial 

(biaya sosial) serta cara lain guna menjaga keseimbangan lingkungan dan sejenisnya.
5
 

5. Bursa Efek Indonesia 

 Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia Stock Exchange (IDX) adalah pihak yang 

menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual 

dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka bursa efek 

indonesia merupakan bursa hasil penggabungan dari bursa efek jakarta (BEJ) dengan bursa efek 

surabaya(BES).  

 Demi efektivitas operasional dan transaksi, Pemerintah memutuskan untuk menggabung 

bursa efek jakarta sebagai pasar saham dengan bursa efek surabaya sebagai pasar obligasi dan 

derivatif menjadi BEI. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. 

 Jadi dapat disimpulkan yang dimaksud dengan judul penelitian ini merupakan suatu upaya 

untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 
6
 

 

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Obyektif 

 Sejarah akuntansi yang berkembang pesat menyebabkan pelaporan akuntansi lebih banyak 

digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada pemilik modal sehingga orientasi perusahaan 

lebih berfokus kepada para pemilik modal. Di sisi lain, jika ditinjau dari segi ekonomi tujuan 

utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga seringkali 

perusahaan mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang terjadi atas tindakan ekonomi yang 

dilakukan dimana tindakan tersebut dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, misalnya 

penggundulan hutan, polusi udara, pencemaran air, dan sebagainya. Fokus terhadap pemilik 

modal dan upaya pencapaian tujuan perusahaan semaksimal mungkin mengakibatkan perusahaan 

mengeksploitasi sumber daya alam secara tidak terkendali sehingga mengakibatkan kerusakan 

lingkungan alam dan dapat mengganggu kehidupan manusia. Melalui kegiatan tanggungjawab 

sosial (corporate social responsibility) yang biasa juga dikenal dengan triple bottom line 

(economic, social, and environmental), diharapkan perusahaan tidak hanya berfokus pada 

masalah finansial tetapi juga memperhatikan keadaan sosial dan lingkungan sekitarnya.
7
 

 Terdapat aturan penyusunan dan penyajian laporan keuangan sektor privat tertuang di 

pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI). PSAK nomor 1 (revisi 2009) paragraf 09 secara implisit menyarankan untuk 

                                                             
5
Memed.Sueb. Pengaruh Biaya Sosial terhadap Kinerja Sosial, Keuangan Perusahaan Terbuka di Indonesia . 

Simposium Nasional Akuntansi IV. Bandung, (30-31 Agustus). 2001. 
6
Yustitianingrum, Ika Yoana, Pengaruh Deviden, Kebijakan Hutang,Profitabilitas,dan Ukuran Perusahaan 
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mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan dan sosial yaitu perusahaan dapat 

pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup laporan nilai 

tambah, khususnya bagi industri di mana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan 

penting bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang 

memegang peranan penting.
8
 

2. Alasan Subjektif 

a. Banyaknya referensi yang mendukung proposal ini, sehingga mempermudah penulis dalam 

mencari literature guna menyelesaikan skripsi tersebut. 

b. Penulis ingin menyesuaikan dengan fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat 

Indonesia. 

c. Permasalahan yang dibahas dalam proposal ini sesuai dengan studi ilmu yang penulis pelajari 

selama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

 

 

C. Latar Belakang 

   Pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya adalah suatu tempat untuk mempertemukan 

penjual dan pembeli. Yang membedakannya dengan pasar lainnya adalah pada objek yang 

diperjualbelikan. Pasar modal/Capital Market/ Stock Exchange/Stock Market dalam pengertian klasik 

diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat 

saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya. Istilah pasar modal (Capital Market)berarti suatu 

tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk capital suatu 

perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli atau menjual surat efek yang baru dikeluarkan. 

Perkembangan pasar modal ini juga diiringi dengan kemajuan teknologi, dengan adanya kemajuan 

tekonologi tersebut, perusahaan dapat merasakan manfaatnya. Perusahaan makin mudah dalam 

menjalankan bisninya, dari mulai produksi hingga distribusinya. Tetapi  dengan berkembangnya 

pasar modal dan juga teknologi tidak hanya memberikan dampak positif namun juga dampak negatif 

yang perlu diperhatikan.
9
 

   Pada saat perusahaan semakin berkembang, maka pada saat itu juga kesenjangan sosial dan 

kerusakan lingkungan dapat terjadi. Polusi dan pengelolaan limbah yang buruk dapat membawa 

dampak negatif yang tinggi terhadap perekonomian Indonesia. Bank dunia mencatat akibat dari 

pengelolaan limbah yang buruk mengakibatkan total kerugian ekonomi dari terbatasya akses terhadap 

air bersih dan sanitasi, diestimasi secara konservatif adalah sebesar 2 persen dari PDB tiap tahunnya, 

biaya yang timbul dari polusi udara terhadap perekonomian Indonesia diperkirakan sekitar 400 juta 

dollar setiap tahunnya. Biaya yang timbul akibat polusi udara diwilayah Jakarta saja diperkirakan 

sebanyak 700 juta dollar pertahunnya.  Buruknya pengelolaan lingkungan hidup berdampak buruk 

terhadap perekonomian dan masyarakat miskin.
10

 

  Banyak perusahaan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, salah satunya adalah 

perusahaan sektor pertambangan. Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral 
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atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, 

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta 

pascatambang, yang berarti perusahaan pertambangan adalah perusahaan yang langsung berhubungan 

langsung dengan sumber daya alam. Apabila tidak dapat dikelola dengan baik maka akan 

menimbulkan kerusakan lingkungan dan dapat menimbulkan kerugian baik material maupun non-

material. Kebanyakan isu tentang kasus pertambangan dikarenakan setelah perusahaan selesai  

melaksanakan pertambangan, mereka tidak bertanggungjawab atas dampak yang telah ditimbulkan 

pasca tambang. Contoh kasus yang berhubungan dengan perusahaan adalah kasus PT.Lapindo 

Brantas di Sidoarjo dengan lumpur yang tiada henti-hentinya mengakibatkan kerusakan lingkungan 

dan menelantarkan ribuan masyarakat sekitar, yang sampai hari ini belum juga terselesaikan.
11

 

  Kasus lainnya terjadi di Kalimantan, tepatnya di Danau Biru yang dulunya bekas galian 

tambang batubara PT. SDH [Sarana Daya Hutama]. Perusahaan ini beroperasi di Desa Krayan 

Makmur hingga 2012, dengan izin seluas 186.05 hektar. Izin tersebut diakhiri Gubernur Kaltim pada 

2017. Bekas galian tambang tersebut memakan korban, sudah 39 jiwa melayang dikarenakan bekas 

galian tambang yang tidak ditutup setelah perusahaan tersebut melakukan kegiatan operasionalnya.
12

 

Kasus lainnya seperti yang terjadi pada PT. Freeport , Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan 

bahwa freeport bersalah telah melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup (No.23, 

1997).Perusahaan tersebut diperintahkan untuk memperbaiki pengaturan sistim pembuangan 

limbahnya. Dikarenakan freeport membuang sampah batu yang berlebihan dari daerah pertambangan 

ke danau buatan ini. Longsoran tersebut menyebabkan gelombang air, endapan lumpur dan batu yang 

berlebihan melimpah ke lembah Wanagon dan menyebakan banjir di kampung Banti beberapa 

kilometer dari waduk. Empat buruh bangunan terbawa arus, diperkirakan kehilangan nyawa.
13

 

  Dari kasus-kasus yang terjadi diatas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tanggung jawab di 

Indonesia masih belum sepenuhnya terelalisasi dengan baik, masih banyak perusahaan yang enggan 

dan acuh untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, masih banyak perusahaan yang 

tidak melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaam sebelum terjadinya dampak negatif 

atas aktivitas bisnis mereka.Dengan adanya kasus-kasus seperti diatas maka mulai muncul kesadaran 

untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Karena tanggung jawab sosial perusahaan sering 

dianggap inti dari etika bisnis yang merupakan mekanisme bagi suatu perusahaan untuk memberikan 

perhatian lebih terhadap lingkungan dan sosial dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Tanggung 

jawab sosial perusahaan juga dapat diartikan sebagai bentuk tangggung jawab sebuah organisasi 

akibat dampak yang ditimbulkan atas aktivitas bisnis mereka. 

  Didalam melaksanakan tanggung jawab sosial, perusahaan tidak hanya mempunyai 

kewajiban-kewajiban ekonomi  dan legal (kepada pemegang saham atau shareholders) tetapi juga 

memiliki kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan. Tanggung 

jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) merujuk pada semua hubungan yang 
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terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua stakeholder, termasuk didalamnya pelanggan, 

pegawai,  komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, masyarakat dan lingkungan.
14

 

  Masyarakat percaya bahwa perusahaan harus lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan 

karena perusahaan atau industri merupakan sumber utama kerusakan lingkungan. Berikut adalah 

ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kerusakan lingkungan. 

 Allah Swt berfirman didalam Q.S. Al – Rum (30): 41 – 42   

ِدٌ ٱلٌَّبِس لُُِِرَقَهُن بَۡعَض ٱلَِّرٌ َعِولُىاْ لََعلَّهُۡن  َۡ َف ظََهَس ٱۡلفََسبُد فٍِ ٱۡلبَسِّ َوٱۡلبَۡحِس بَِوب َكَسبَۡت أَ ُۡ ََۡسِجُعىَى قُۡل ِسُُسواْ فٍِ ٱۡۡلَۡزِض فَٱًظُُسواْ َك

ۡشِسِكَُي   َكبىَ  قِبَةُ ٱلَِّرََي ِهي قَۡبُلُۚ َكبَى أَۡكثَُسُهن هُّ  َعَٰ

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan 

manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, 

agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (41) Katakanlah (Muhammad), “ Bepergianlah di 

bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah 

orang-orang yang mempersekutukan (Allah)." (42). 

  Ayat ini menegaskan bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di muka bumi ini adalah 

ulahmanusia, karena hal itu hendaklah manusia menghentikannya dan selalu menjaga apa yang 

adadimuka bumi ini.
15

 

  Perkembangan pelaksanaan pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR) sejalan dengan 

Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 47 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas 

pasal 3 Ayat 1 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang menyatakan bahwa: 

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan 

kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-

Undang.”
16

. Dengan adanya peraturan tersebut, maka semakin mendukung perkembangan pelaporan 

CSR di Indonesia. 

  Beberapa faktor yang diidentifikasi mempengaruhi pengugnkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan adalah ukuran perusahan, dan juga profitabilitas. Perusahaan besar umumnya memiliki 

jumlah aktiva yang besar, penjualan besar, skill karyawan yang baik, sistem informasi yang canggih, 

jenis produk yang banyak, struktur kepemilikan lengkap, sehingga membutuhkan tingkat 

pengungkapan secara luas.
17

 Perusahaan yang lebih besar juga akan lebih banyak mendapat perhatian 

dari masyarakat luas, untuk itu perusahaan akan memberikan informasi yang lebih banyak. Suatu 

perusahaan yang sudah mapan akan memiliki akses yang mudah menuju pasar modal, sementara 
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 Linda Santioso dan Erline Chandra, Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Umur 
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16

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan 
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17

Ardian, H. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan (Studi Empiris pada seluruh Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010). Skripsi 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. 2013. 
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perusahaan baru dan masih kecil akan mengalami banyak kesulitan untuk melakukan akses ke pasar 

modal. Selain itu, ukuran perusahaan turut menentukan tingkat kepercayaan investor.
18 

  Ukuran perusahaan yang dipakai untuk menentukan tingkat perusahaan terdiri dari tenaga 

kerja, total penjualan, total utang dan total asset. Ukuran perusahaan yang didasarkan pada total 

assets yang dimiliki oleh perusahaan diatur dengan ketentuan BAPEPAM No. 11/PM/1997.Penelitian 

terdahulu menunjukan bahwa ukuran perusahaan yang telah diukur dengan total asset secara statis 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.
19 

  Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat pula dipengaruhi oleh besar kecilnya 

profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan 

untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
20

 Rasio profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal 

sendiri.
21

Profitabilitas adalah faktor yang memungkinkan manajemen untuk lebih bebas dan fleksibel 

dalam melakukan dan menyatakan pada pemegang saham mengenai program-program pertanggung 

jawaban sosial yang luas. Profitabilitas suatu perusahaan terkait dengaan pengungkapan tanggung 

jawab sosialnya. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan 

informasi sosial.  Dari penelitian terdahulu Profitabilitas yang diproksi dengan Return On Assets 

secara statis berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Setelah dipaparkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh skripsi yang 

berjudul “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP 

PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (Studi Pada Perusahaan 

Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 - 2019)”. 

 

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas, secara parsial terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (studi pada perusahaan sektor pertambangan 

yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2014 - 2019)? 

2. Untuk mengetahui  pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas, secara simultan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (studi pada perusahaan sektor pertambangan 

yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2014 - 2019)? 
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20
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Ekonomi Universitas Diponegoro. 2011. 
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3. Bagaimana penerapan Profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

(studi pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2014 

- 2019) dalam pandangan islam? 

 

E. Batasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan untuk menghindari perluasan pembahasan 

dalam penelitian ini, maka pada penelitian ini dibatasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yaitu Ukuran Perusahaan (Size) dan Profitabilitas (ROA) 

terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar 

Pada BEI Tahun 2014 - 2019). 

1. Perusahaan pertambangan yang secara berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2014 – 2019. 

2. Perusahaan pertambangan yang secara berturut – turut mempublikasikan laporan keuangan 

secara lengkap selama periode 2014 – 2019. 

3. Perusahaan sektor industri pertambangan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) selama 

periode 2014 – 2019. 

 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas, secara parsial terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (studi pada perusahaan sektor pertambangan 

yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2014 - 2019) 

2. Untuk mengetahui  pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas, secara simultan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (studi pada perusahaan sektor pertambangan 

yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2014 - 2019). 

3. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

(studi pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2014 

- 2019) dalam pandangan islam? 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan berbagai pihak untuk pengembangan ilmu pengetahuan 

dan lainnya, lebih rincinya sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pikiran dalam rumpun 

keilmuan ilmu akuntansi bagi akademisi dalam mempelajari ilmu akuntansi. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi perusahaan dan investor 

dalam bidang ilmu akuntansi khususnya dalam bidang tanggung jawab sosial perusahaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Grand Theory 

1. Teori Legitimasi 

 Teori legitimasi (Legitimacy theory) berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan 

masyarakat. Legitimacy theory menyatakan bahwa organisasi terus menerus mencoba untuk 

memastikan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat. 

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan 

perusahaan kedepan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi 

perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat yang 

semakin maju. Perusahaan biasanya berusaha untuk melegitimasi dan mempertahankan hubungan 

dalam lingkungan sosial dan politik yang lebih luas di mana mereka beroperasi, tanpa legitimasi 

tersebut, mereka tidak akan bertahan, terlepas dari seberapa baik kinerja finansial mereka. Hal 

tersebut menjelaskan bahwa perusahaan harus menjaga hubungannya dengan lingkungan dan 

masyarakat sekitar karena keberlangsungan hidup perusahaan bergantung pada hubungan tersebut. 

Legitimasi perusahaan akan diperoleh, jika terdapat kesamaan antara hasil dengan yang diharapkan 

oleh masyarakat dari perusahaan, sehingga tidak ada tuntuntan dari masyarakat. 

 Perusahaan dapat melakukan pengorbanan sosial sebagai refleksi dari perhatian perusahaan 

terhadap masyarakat. Legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang 

ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong 

pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. hubungan antara 

individu, organisasi dan masyarakat sering dipandang sebagai "kontrak sosial". Hal yang mendasari 

teori legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan 

beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Memberikan penjelasan tentang konsep kontrak 

sosial, yaitu: ”Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui 

kontrak sosial, baik eksplisit maupun implisit, dimana kelangsungan hidup pertumbuhannya 

didasarkan pada hasil akhir yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas dan distribusi 

manfaat ekonomi , sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki.” 

Mekanisme Corporate Social Responsibility merupakan praktik tanggung jawab perusahaan terhadap 

masyarakat secara sosial. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi yang menjelaskan bahwa perusahaan 

harus melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat.
22

 

 

 

2. Shari’ah  Enterprise Theory 

 Shari’ah  Enterprise Theory merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban 

terhadap pemilik perusahaan dan stakholders. Teori ini merupakan pengembangan dari enterprise 
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theory yang telah dimasukkan nilai-nilai islam agar menghasilkan teori yang bersifat humanis dan 

transdental. 

 Pada prinsipnya shari’ah enterprise theory memberikan bentuk pertanggungjawaban 

utamanya kepada Allah (vertikal) pihak yang paling tinggi kemudian memperluas bentuk 

pertanggungjawabannya (horizontal) pada umat manusia, lingkungan dan alam dimana manusia 

adalah khalifah yang telah diberi amanah untuk mengatur dengan baik semua sumberdaya yang telah 

Allah ciptakan untuk keberlangsungan makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan, hutan, air 

dan  lain sebagainya secara adil. 

 Konsep sharia enterprise theory ini memberikan informasi nilai tambah tidak hanya berlaku 

pada para partisipan yang terkait langsung atau partisipan yang memberikan kontribusi kepada 

operasi perusahaan, seperti pemegang saham, kreditor, karyawan, dan pemerintah tetapi pihak lain 

yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan atau pihak yang tidak 

memberikan kontribusi keuangan dan skill. Artinya cakupan akuntansi dalam sharia enterprise 

theory tidak terbatas kepada pihak yang terkait langsung dalam proses penciptaan nilai tambah, tetapi 

juga pihak lain yang tidak terkait langsung.
23

 

 Pemahaman ini tentu saja membawa perubahan penting dalam pandangan enterprise theory 

yang meletakkan premisnya untuk mendistribusikan kekayaan berdasarkan kontribusi para partisipan, 

yaitu partisipan yang memberikan kontribusi keuangan atau keterampilan. Oleh karena itu, dalam 

sharia enterprise theory akan membawa kemaslahatan bagi stockholders, stakeholders, masyarakat 

dan lingkungan tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah 

kepada Allah SWT
24

. 

 

 

B. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

1. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

  Dewasa ini ketika korporasi terutama di Indonesia mendengar konsep CSR atau tanggung 

jawab sosial perusahaan, maka banyak timbul berbagai persepsi menyangkut hal tersebut. Ada yang 

memandang tanggung jawab sosial perusahan hanya identik dengan aktifitas lingkungan hidup saja 

tanpa mempedulikan aktifitas sosialnya atau masih banyak persepsi lainnya yang sifatnya tidak 

menyeluruh atau setengah – setengah dalam mamahaminya bahkan terlampau dangkal memahami 

secara umum apa yang sebenarnya menjadi domain CSR tersebut.
25

 

  Reaksi tersebut dapat dipahami bahwa pemahaman sebagian kalangan dunia usaha terhadap 

konsep CSR masih lemah, karena CSR dianggap sebagai suatu kegiatan yang bersifat sukarela yang 

dilaksanakan dalam bentuk kedermawanan, kemurahan hati ,dan promosi perusahaan yang dikemas 

sebagai bentuk pemberian bantuan, belum lagi mereka memaknai CSR sebagai upaya pencitraan 

perusahaan, ditengah kehidupan masyarakat  yang diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang 

                                                             
 

23
Irman Firmansyah, Uji Beda Model Pengungkapan CSR Syariah pada Bank Umum Syariah (Studi Indonesia 

dan Malaysia) 2014.  

 
24

 Iwan Triwuyono, Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), h. 355 

- 357 

 
25

Dwi Kartini,Corporate Social Responsibility, Transformas Konsep Sustainability Dan Implementasi Di 

Indonesia (Bandung : Refika Aditama,2013), h.37 
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terstruktur dan bersifat jangka panjang, padahal saat ini tanggung jawab sosial perushaan bukan lagi 

bersifat sukarela melainkan sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan sesuai dengan UU No. 47 

Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas pasal 3 Ayat 1 mengenai tanggung jawab sosial dan 

lingkungan.
26

 

  Sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwatujuan ekonomi dan sosial adalah terpisah 

dan bertentangan adalah pandangan yang keliru.Perusahaan tidak berfungsi secara terpisah 

darimasyarakat sekitarnya.Faktanya, kemampuan perusahaan untuk bersaingsangat tergantung pada 

keadaan lokasi dimanaperusahaan itu beroperasi. Oleh karena itu, piramida CSR yang dikembangkan 

Archie B. Carrol harus difahami sebagai satu kesatuan. Sebab, CSR merupakan kepedulian 

perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah triple bottom lines, yaitu 

profit, people and planet (3P).
27

 Oleh karena itu berikut kajian teori tentang tanggung jawab sosial 

perusahaan yang akan dibahas  dalam bab ini. 

a) Konsep Triple Buttom Line (3P) 

 Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kepedulian perusahaan yang didasari atas tiga 

prinsip dasar yang dikenal dengan istilah “Triple Buttom Line” yaitu Profit, People and Planet. 

Istilah tersebut dipopulerkan oleh Jhon Elkinton melalui bukunya “Cannibals With Farks, The 

Triple Line Of Twenieth Century Bussines”. Dalam gagasan Elkington, Perusahaan tidak lagi 

berpijak pada “Single Buttom Line” saja yang berupa aspek ekonomi (dalam hal ini laba), 

namun juga terdapat 2p lainnya yaitu. People and Planet, yakni sebagai berikut : 

1) Keuntungan (Profit) 

 Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan, faktor keuntungan ini 

bagi perusahaan memang diperlukan karena : 

a) Laba menjadi tujuan dari kegiatan bisnis agar dapat menjaga kelangsungan bisnisnya. 

b) Laba adalah sebagai insentif atau pendorong untuk bekerja lebih efisien. 

c) Laba yang dicapai merupakan ukuran standar perbandingan dengan bisnis lainnya. 

d) Laba merupakan objek pajak, sebagai penghasilan bagi pemerintah. 

2) Kesejahteraan Manusia (People) 

 Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Perusahaan 

berdiri ditengah - tengah masyarakat yang anggotanya adalah perorangan. Perusahaan harus 

dekat dengan mereka, sebab people atau masyarkat lah yang menjadi sumber kehidupan 

bagi perusahaan, jika mereka memboikot produk maka bisnis perusahaan tidak bisa hidup 

dan bertahan lama. 

3) Lingkugan (Planet) 

 Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup, serta kelestarian keragaman hayati. 

Makin maju sebuah perusahaan maka akan semakin banyak sumber daya alam 

dibutuhkannya. Alam harus dipelihara jangan dirusak dengan berbagai polusi, udara, air dan 

tanah. Jika perusahaan tidak mampu menjaga kelestarian alam maka planet akan rusak. Hal 

tersebut sudah difirmankan oleh Allah SWT bahwa telah terjadi kerusakan dimuka bumi 

karena ulah tangan – tangan manusia, sehingga mereka akan merasakan akibatnya. 

                                                             
 26Ibid. 

 
27

Bing Bedjo Tanudjaja, Perkembangan Corporate Social Responsibility Di Indonesia dan Desain Universitas 

Kristen Petra Surabaya, 2006. 
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2. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

  Menurut The  World  Business  Council  for  Sustainable  Development (WBCSD), 

Corporate Social Responsibility atau  tanggung jawab  sosial perusahaan didefinisikan sebagai 

komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan,  melalui  

kerja  sama  dengan  para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat 

maupun masyarakat  umum  untuk  meningkatkan  kualitas  kehidupan  dengan  cara  yang 

bermanfaat  baik  bagi  bisnis  sendiri  maupun  untuk  pembangunan.
28

 

  Definisi lain dari CSR adalah sebagai berikut; “Corporate social responsibility is a 

commitment to improve community well-being through discretionary business practice  and  

contributions of corporate resources”. Menurut definisi tersebut, elemen kunci dari CSR adalah kata 

discretionary. Terdapat pengaruh terhadap kinerja perusaaan dari partisipasi terhadap tanggung jawab 

sosial, diantaranya adalah meningkatkan penjualan dan market share, menguatkan posisi merk, 

menurunkan biaya operasional, dan lain sebagainya.
29

 Definisi lain dari CSR sebagai “a concept 

whereby companies integrate  social and environmental concerns in their business operations and in 

their interaction with their stakeholders on a voluntary basis”30. 

  Berbagai definisi tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa CSR pada dasarnya adalah 

komitmen perusahaan terhadap tiga (3) elemen  yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Definisi CSR 

dalam penelitian ini merujuk pada definisi yang  disampaikan European  Commission  dan  CSR  

Asia.  Perusahaan  semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari 

hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat perusahaan beroperasi. 

a. Model Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Sedikitnya ada empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di 

Indonesia,yaitu: 

1) Keterlibatan langsung, Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan 

menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa 

perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu 

pejabat seniornya, seperti corporate secretary atau public affair manager atau menjadi bagian 

dari tugas pejabat public relation. 

2) Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di 

bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim 

diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana 

awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. 

Beberapa yayasan yang didirikan perusahaan diantaranya adalah Yayasan Coca Cola Company, 

Yayasan Rio Tinto (perusahaan pertambangan), Yayasan Dharma Bhakti Astra, Yayasan 

Sahabat Aqua, GE Fund. 

                                                             
28

World  Business  Council  for  Sustainable  Development (WBCSD),  2000, WBCSD’s First Report Corporate 

Social Responsibility, Geneva, 2000. 
29

Kotler, Philip dan Nancy Lee, Corporate Social Responsibility; Doing the Most Good for Your Company and 

Your Cause, New Jersey; John Wiley & Sons, Inc, 2005. 
30

Darwin, Ali, “CSR; Standards dan Reporting”.Makalah disampaikan pada seminar   nasional   CSR   sebagai   

kewajiban   asasi   perusahaan;   telaah pemerintah,  pengusaha,  dan  Dewan  Standar  Akuntansi,  tanggal  18  Juni 

2008 di Unika Soegijapranata Semarang, 2008. 
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3) Bermitra dengan pihak lain, Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan 

lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/ LSM), instansi pemerintah, universitas atau 

media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. 

Beberapa lembaga sosial/Ornop yang bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan CSR 

antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia 

(YKAI), Dompet Dhuafa; instansi pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI, 

Depdiknas, Depkes, Depsos); universitas (UI, ITB, IPB); media massa (DKK Kompas, Kita 

Peduli Indosiar).
31

 

4) Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium, Perusahaan turut mendirikan, menjadi 

anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. 

Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah 

perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu 

yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra 

kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang 

disepakati bersama (Saidi, 2004:64-65).
32

 

b. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Perspektif Islam 

  Corporate social responsibility (CSR) atau sering dikenal dengan sebutan Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan, didefinisikan sebagia berikut; dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

sebagi mana termuat dalam Pasal 1 angka 3 yang berbunyi: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, 

komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”
33

 

  Menurut peraturan perundang-undangan tersebut diatas dijelaskan bahwasannya CSR 

merupakan suatu komitmen yang dilakukan oleh sebuah perusahaan terhadap masyarakat sekitar. 

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk peran serta sebuahperusahaan sebagai bentuk dari 

perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dankesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh 

kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, 

Sehingga perusahaan tersebut dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan memperhatikan serta 

membantu dalam mensejahterakan masyarakat indonesia.
34

 

  Ketika melihat dalam pandangan filsafat hukum islam memberikan komitmen perusahaan 

kepada masyarakat sering dikenal dengan zakat. Dalam hal zakat ini merupakan salah satu ciri dari 

agama islam, dimana agama islam memiliki sifat kemanusian, sehingga zakat diwajibkan kepada 

orang kaya yang hartanya nisab. Selain ituzakat diperuntukan kepada orang-orang yang 

                                                             
 

31
Tanudjaja B. B., Perkembngan Corporate Social Responsibility di Indonesia, Skripsi, (Surabaya: Universitas 

Kristen Petra, 2006) 

 
32

Ibid.h.96 

 
33

 Jejen Hendar, Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Prespektif Hukum Islam, Fakultas Hukum 

Universitas Islam Bandung. 

 34Ibid.h.41  
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membutuhkan, baik yang disebut fakir miskin. Disamping itu dalam Al-Qur’an dijelaskan mengenaki 

kewajiban untuk saling tolong menolong, yakni dalam Surat Al-Maidah ayat 2:6 

ۡهَس ٱۡلَحسَ  ِ َوََل ٱلشَّ َٰٓئَِس ٱَّللَّ َٰٓأَََُّهب ٱلَِّرََي َءاَهٌُىْا ََل تُِحلُّىْا َشَعَٰ َت َََٰ ُۡ َُي ٱۡلبَ ئَِد َوََلَٰٓ َءآَٰهِّ
َٰٓ ٌَ َوََل ٱۡلقَلََٰ اَم َوََل ٱۡلَهۡد

بُۚ َوإَِذا َحلَۡلتُۡن فَٱۡصطَبُدوْاُۚ َوََل ََۡجِسَهٌَُّكۡن َشيَ  ًا بِِّهۡن َوِزۡضَىَٰ اُى قَۡىٍم أَى ٱۡلَحَساَم ََۡبتَُغىَى فَۡضٗلا هِّي زَّ َٔ  ٔ

وُكۡن َعِي ٱۡلَوۡسِجِد ٱۡلَحَساِم أَى تَۡعتَ  ِىُۚ َصدُّ ۡثِن َوٱۡلُعۡدَوَٰ ٰۖ َوََل تََعبَوًُىْا َعلًَ ٱۡۡلِ ُدوْاْۘ َوتََعبَوًُىْا َعلًَ ٱۡلبِسِّ َوٱلتَّۡقَىيَٰ

َ َشِدَُد ٱۡلِعقَبِة   َٰۖ إِىَّ ٱَّللَّ  َوٱتَّقُىْا ٱَّللَّ
Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan 

jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang 

had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan 

apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-

kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 

Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu 

dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 

dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya.  (QS. Al-Maidah (6): 2). 

  Dalam al-qur’an dengan jelas dikatakan bahwasannya bagi umat isam dalam melaksanakan 

tolong menolong tersebut merupakan suatu kewajiban dan keharusan. Disamping itu islam juga 

mewajibkan membayar zakat. Perintah melaksanakan zakat tersebut sangat banyak dikarenakan 

pentignya fungsi zakat, antara lain dalam surat At-Taubah : 103, yang berbunyi: 

 ُ تََك َسَكٞي لَّهُۡنۗۡ َوٱَّللَّ ِهۡنٰۖ إِىَّ َصلَىَٰ ُۡ ُِهن بَِهب َوَصلِّ َعلَ لِِهۡن َصَدقَةا تُطَهُِّسُهۡن َوتَُزكِّ َل َعلُِنل  ُخۡر ِهۡي أَۡهَىَٰ   َسِوُ
Artinya:  Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan 

dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 

ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(QS. At-

Taubah (9): 103) 

  Penelitian ini mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban 

sosial dengan indicator GRI (Global Report Initiative) versi 4.0. Global Reporting Initiative (GRI) 

adalah sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah mempelopori perkembangan dunia, paling 

banyak menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-menerus 

melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia (www.globalreporting.org).35
 GRI digagas oleh 

PBB melalui Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) dan UNEP pada tahun 

1997.
36

 

  Indikator pengungkapan tanggung jawab sosial menurut GRI terdiri dari tiga indikator, yaitu 

indikator kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial. Aspek kinerja ekonomi meliputi 

aspek kinerja ekonomi, aspek kehadiran pasar dan aspek dampak tidak langsung. Dalam indikator 

kinerja lingkungan, terdapat aspek material, energi, air, biodiversitas, emisi, efluen dan limbah, aspek 

produk dan jasa, aspek kepatuhan, aspek transportasi dan aspek keseluruhan. Indikator sosial 

                                                             
 

35
(www.globalreporting.org), diakses pada 18 juni 2020 Pukul 13:20 

 
36

Jayanti Purnasiwi, Analisis Pengaruh Size, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Csr Pada 

Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Universitas Diponegoro, 2011.  

http://www.globalreporting.org/
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berhubungan dengan ketenagakerjaan, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab produk. 

Dalam hal ketenagakerjaan, aspek yang dinilai yaitu pekerjaan, tenaga kerja/hubungan manajemen, 

kesehatan dan keselamatan jabatan, pelatihan dan pendidikan, keberagaman dan kesempatan setara. 

Aspek dalam hakasasi manusia meliputi aspek praktek investasi dan pengadaan, aspek non 

diskriminasi, aspek kebebasan berserikat, berunding dan berkumpul bersama, aspek pekerja anak, 

aspek kerja paksa dan kerja wajib, aspek praktik/tindakan pengamanan dan aspek hak penduduk asli. 

Sedangkan masyarakat terdiri dari aspek komunitas, korupsi, kebijakan publik, kelakuan tidak 

bersaing dan aspek kepatuhan. Dalam hal tanggung jawab produk, aspek yang dinilai yaitu aspek 

kesehatan dan keamanan pelanggan, aspek pemasangan label bagi produk dan jasa, aspek komunikasi 

pemasaran, aspek keleluasaan pribadi pelanggan dan aspek kepatuhan. Perusahaan dikatakan mampu 

melaksanakan program csr apabila dapat mengungkapkan setidaknya 50% dari inidikator yang ada.
37

 

Berikut adalah indikator pengungkapan tanggung jawab sosial dalam GRI : 

Tabel 2.1 
38

Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial GRI versi 4.0 

NO Item Pengungkapan CSR Berdasarkan Global Reporting Inviative 

 

90 Penjelasan tentang topik materi dan bahasannya 103 – 1 

91 Pendekatan manajemen dan komponennya 103 – 2 

92 Evaluasi pendekatan manajemen103 – 3 

  

Indikator Kinerja Ekonomi 

 

ASPEK Kinerja Ekonomi 201 – 2016 

1 Nilai ekonomi langsung dihasilkan dan didistribusikan 

2 Implikasi keuangan dan risiko serta peluang lainnya akibat perubahan iklim 

3 Kewajiban program imbalan pasti dan program pensiun lainnya 

4 Bantuan keuangan diterima dari pemerintah 

ASPEK Kehadiran Pasar 202 – 2016 

5 Rasio upah tingkat standar masuk menurut jenis kelamin dibandingkan dengan 

upah minimum lokal 

6 Proporsi manajemen senior yang disewa dari masyarakat setempat 

ASPEK Dampak Ekonomi Tidak Langsung 203 – 2016 

7 Investasi dan layanan infrastruktur didukung 

8 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan 

ASPEK Praktek Pengadaan 204 – 2016 

9 Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal 

ASPEK Anti Korupsi 205 – 2016 

10 Operasi dinilai untuk risiko terkait korupsi 
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11 Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan anti-korupsi dan prosedur 

12 Insiden korupsi dan tindakan yang diambil telah dikonfirmasi 

ASPEK Perilaku Anti Kompetitif 206 – 2016 

13 Tindakan hukum untuk perilaku anti-persaingan, anti-kepercayaan, dan praktik 

monopoli 

ASPEK Pajak 207 -2016 

14 Pendekatan Pajak 

15 Tata kelola pajak, kontrol, dan manajemen risiko 

16 Keterlibatan pemangku kepentingan dan manajemen masalah yang berkaitan 

dengan pajak 

17 Pelaporan negara-demi-negara 

 

Indikator Kinerja Lingkungan 

 

ASPEK Material 301 – 2016 

18 Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume 

19 Presentase bahan daur ulang yang digunakan 

20 Produk reklamasi dan bahan kemasannya 

ASPEK Energi 302 – 2016 

21 Konsumsi energi dalam organisasi 

22 Konsumsi energi diluar organisasi 

23 Intensitas Energi 

24 Pengurangan konsumsi energi 

25 Pengurangan dalam kebutuhan energi produk layanan 

ASPEK Air dan Efek 303 – 2016 

26 Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama 

27 Pengelolaan dampak terkait debit air 

28 Penarikan air 

29 Debit air 

30 Konsumsi air 

ASPEK Keanekaragaman Hayati 304 – 2016 

31 Situs operasional yang dimiliki, disewakan,dikelola, atau berdekatan, untuk 

kawasan lindung dan daerah dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar 

kawasan lindung 

32 Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan layanan tentang keanekaragman 

hayati 

33 Habitat dilindungi atau dipulihkan 

34 Spesies daftar merah IUCN dan daftar konservasi nasional spesies dengan 

habitat didaerah yang terkena dampak operasi 

ASPEK Emisi 305 – 2016 

35 Emisi GRK langsung (Cakupan 1) 
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36 Emisi GRK tidak langsung (Cakupan 2) 

37 Emisi GRK tidak langsung lainnya (Cakupan 3) 

38 Intensitas emisi GRK 

39 Pengurangan emisi GRK 

40 Emisi zat perusak ozon (BPO) 

41 Nitrogen oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan udara signikan lainnya  

ASPEK Efek dan Limbah 306 – 2016 

42 Debit air berdasarkan kualitas dan tujuan 

43 Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan 

44 Tumpahan signifikan 

45 Transportasi limbah berbahaya 

46 Perairan terkena dmapka pembuangan air dan / atau limpasan 

ASPEK Kepatuhan 307 – 2016 

47 Ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan lingkunngan 

ASPEK Penilaian Lingkungan Pemasok 308 – 2016 

48 Pemasok baru yang disaring menggunakan kriteria lingkuangan  

49 Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil 

  

Indikator Tenaga Kerja dan Pekerjaan Yang Layak 

 

ASPEK Pekerjaan 401 – 2016 

50 Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan 

51 Manfaat diberikan kepada karyawan penuh waktu yang tidak disediakan untuk 

karyawan sementara atau paruh waktu 

52 Cuti orang tua 

ASPEK Tenaga kerja / Hubungan manajemen 402 2016 

53 Periode pemberitahuan minimum tentang perubahan operasional 

ASPEK Kesehatan Kerja dan Keamanan 403 – 2018 

54 Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja 

55 Identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan investigasi insiden 

56 Layanan kesehatan kerja 

57 Partisipasi pekerja, konsultasi, dan komunikasi pada kesehatan dan keselamatan 

kerja 

58 Pelatihan pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja 

59 Promosi kesehatan kerja 

60 Pencegahan dan mitigasi dampak kesehatan dan keselamatan kerja langsung 

dihubungkan oleh hubungan bisnis 

61 Pekerja dilindungi oleh sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja 

62 Cedera terkait pekerjaan 

63 Kesehatan buruk terkait pekerjaan 

ASPEK Pelatihan dan Pendidikan 404 – 2016 
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64 Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan 

65 Program untuk meningkatkan keterampilan dan transisi karyawan program 

bantuan 

66 Presentase karyawan yang menerima kinerja regular dan ulasan pengembangan 

karir 

ASPEK Diversitas  dan Peluang Yang Sama 405 – 2016 

67 Keragaman badan tata kelola dan karyawan  

68 Rasio/perbandingan gaji pokok dan remunerasi perempuan terhadap laki-laki 

  

Hak Asasi Manusia 

 

ASPEK Tanpa Diskriminasi 406 – 2016 

69 Insiden diskriminasi dan tindakan korektif diambil 

ASPEK Kebebasan Asosiasi dan PerundinganKolektif 407 – 2016 

70 Operasi dan pemasok dimana hak untuk kebebasan asosiasi dan perundingan 

bersama mungkin berisiko 

ASPEK Tenaga Kerja Anak 208 – 2016 

71 Operasi dan pemasok beresiko signifikan terhadap insiden pekerja anak 

ASPEK Tenaga Kerja Paksa atau Kerja Wajib 209 -2016 

72 Operasi dan pemasook beresiko signifikan terhadap insiden-insiden paksa atau 

kerja wajib 

ASPEK Praktek Keamanan 210 – 2016 

73 Petugas keamanan dilatih dalam kebijakn atau prosedur hak asasi manusia 

ASPEK Hak-hak Masyarakat Mendatang 411 – 2016 

74 Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat 

ASPEK Penialaian Hak Manusia 412 – 2016 

75 Operasi yang telah mengalami peninjauan hak asasi manusia atau penilaian 

dampak 

76 Pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia 

77 Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang mencakup klausul hak asasi 

manusia atau yang menjalani penyaringan hak asasi manusia 

  

Masyarakat Sosial 

 

ASPEK Masyarakat Sekitar 413 - 2016  

78 Operasi dengan keterlibatan masyarakat setempat, penilaian dampak, dan 

program pengenmbangan 

79 Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan pada 

masyarakat sekitar 

ASPEK Penilaian Sosial Pemasok 414 – 2016 

80 Pemasok baru yang disaring menggunakan kriteria sosial 
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81 Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil 

ASPEK Kebijakan Publik 415 – 2016 

82 Kontribusi politik 

  

Tanggung Jawab Produk 

 

ASPEK Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 416 – 2016 

83 Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan produk dan kategori layanan 

84 
Insiden ketidakpatuhan terkait dampak kesehatan dan dampak keamanan dari 

produk dan layanan 

ASPEK Pemasaran dan Pelabuhan 417 – 2016 

85 Persyaratan untuk informasi dan pelabelan produk dan layanan 

86 Insiden ketidakpatuhan terkait produk dan layanan informasi dan pelabelan 

87 Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran 

ASPEK Privasi Pelanggan 418 – 2016 

88 Keluhan yang substansial tentang pelanggaran pelanggan dan privasi dan 

kehilangan data pelanggan 

ASPEK Kepatuhan Sosial Ekonomi 419 – 2016 

89 Ketidakpatuhan terhadap hukum dan peratuaran dibidang sosial dan dibidang 

ekonomi 

c. Tujuan dan Manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

  Keberadaan program sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sangat banyak di 

Indonesia dan tersebar di berbagai wilayah. Program-program yang menjadi ruang lingkup tanggung 

jawab sosial perusahaan mencakup bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan 

infrastruktur. CSR memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di 

lingkungan Kawasan Batamindo, adapun variabel yang paling besar berpengaruh adalah corporate 

social program dibandingkan corporate social issue dan corporate social responsibility goal.39
 

  Persepsi tentang program CSR diukur dari pengetahuan dan pandangan seseorang mengenai 

keberadaan Tambang Batulicin, tujuan, kualitas pelaksanaan, dan dampak dari pelaksanaan program 

CSR perusahaan tersebut. Hasil penelitian (Gilar Cahya Nirmaya, Istiqlaliyah Muflikhati, Megawati 

Simanjuntak)  menunjukkan bahwa lebih dari tiga per empat keluarga penerima program CSR berada 

pada kategori yang mempersepsikan bahwa pelaksanaan program CSR Tambang Batulicin dinilai 

                                                             
 

39
 Gilar Cahya Nirmaya, Istiqlaliyah Muflikhati, Megawati Simanjuntak, Pengaruh Program Corporate Social 

Responsibility (Csr) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Sekitar Tambang, 2014. 
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baik. Sebaran keluarga penerima program CSR berdasarkan persepsi dan manfaat program CSR. 

Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa lebih dari separuh keluarga penerima program CSR 

(57,1%) menilai bahwa program CSR Tambang Batu Licin termasuk dalam kategori sedang atau 

cukup bermanfaat. Hal ini disebabkan sebagian besar manfaat yang dirasakan keluarga adalah 

termasuk tetap atau tidak mengalami perubahan saat keluarga mengikuti program CSR hingga saat 

ini.
40

 

  Selain itu Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) juga dapat membantu 

Pembangunan Perekonomian Desa, Dana desa tersebut sebagian besar digunakan untuk membangun 

infrastruktur desa, sehingga hanya sebagian kecil yang dapat digunakan untuk membangun 

perekonomian desa. Pemerintah daerah sebenarnya telah mengalokasikan anggaran dana dalam 

bentuk hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ditemukan banyak penyimpangan, sehingga hibah 

dan bantuan sosial sering menjadi temuan negatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Oleh 

karena itu, selain mengharapkan bantuan dana dari pemerintah, salah satu peluang yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membangun perekonomian desa adalah program Corporate 

Social Responsibility (CSR) dari perusahaan, baik perusahaan swasta maupun badan usaha milik 

negara dan badan usaha milik daerah, yang beroperasi di daerah tersebut atau di sekitarnya.
41

 

 

 

C. Ukuran Perusahaan 

1. Pengertian Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan kedalam beberapa 

kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang dan kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran 

yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total aset 

perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total aktiva perusahaan 

pada akhir tahun. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang berfungsi untuk 

mengklasifikasikan besar kecilnya entitas bisnis. Skala ukuran perusahaan dapat mempengaruhi luas 

pengungkapan informasi dalam laporan keuangan mereka. Ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan 

besar kecilnya menurut berbagai cara, antara lain: total asset, log size, dan nilai pasar saham. 

Perusahaan yang besar biasanya memiliki aktivitas yang lebih banyak dan kompleks, mempunyai 

dampak yang lebih besar terhadap masyarakat, memiliki shareholder yang lebih banyak, serta 

mendapat perhatian lebih dari kalangan publik, maka dari itu perusahaan besar mendapat tekanan 

yang lebih untuk mengungkapkan pertanggung jawaban sosialnya.
42

 Total penjualan juga dapat 

digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan. Karena biaya-biaya yang mengikuti penjualan 

cenderung lebih besar, maka perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi cenderung memilih 

kebijakan akuntansi yang mengurangi laba.  

                                                             
 

40
Ibid. h.23   

 
41

Fahrial, Andrew Shandy Utama, Sandra Dewi, Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 

Pembangunan Perekonomian Desa, 2019.  

 
42

 Heni Triastuti Kurnianingsih, Pengaruh Profitabilitas Dan Size Perusahaan Terhadap Corporate Social 

Responsibility, 2013. 



20 

 

 

 

 Perusahaan yang berukuran besar mempunyai berbagai kelebihan dibanding perusahaan 

berukuran kecil. Kelebihan tersebut yang pertama adalah ukuran perusahaan dapat menentukan 

tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Kedua, ukuran perusahaan 

menentukan kekuatan tawar-menawar (bargaining power) dalam kontrak keuangan. Dan ketiga, ada 

kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return membuat perusahaan yang lebih besar dapat 

memperoleh lebih banyak laba. 

 Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan 

sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar dari pada biaya variabel dan biaya tetap, 

maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil 

daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian. Perusahaan 

dengan ukuran besar memiliki akses lebih besar dan luas untuk mendapat sumber pendanaan dari 

luar, sehingga untuk memperoleh pinjaman akan menjadi lebih mudah karena dikatakan bahwa 

perusahaan dengan ukuran besar memiliki kesempatan lebih besar untuk memenangkan persaingan 

atau bertahan dalam industri. Perusahaan besar yang sudah well-established akan lebih mudah 

memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses 

tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar pula. 

 Ukuran perusahaan yang biasa dipakai untuk menentukan tingkatan perusahaan adalah: 

1. Tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap dan honorer yang terdaftar atau bekerja di 

perusahaan pada suatu saat tertentu. 

2. Tingkat penjualan, merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada suatu periode 

tertentu. 

3. Total utang, merupakan jumlah utang perusahaan pada periode tertentu. 

4. Total asset, merupakan keseluruhan asset yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu. 

 

 

D. Profitabilitas 

1. Pengertian Profitabilitas 

  Profitabilitas atau laba merupakan pendapatan dikurangi beban dan kerugian selama periode 

pelaporan. Analisis mengenai profitabilitas sangat penting bagi kreditor dan investor ekuitas. Bagi 

kreditor, laba merupakan sumber pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Sedangkan bagi investor 

ekuitas, laba merupakan salah satu faktor penentu perubahan nilai efek. Hal yang terpenting bagi 

perusahaan adalah bagaimana laba tersebut bisa memaksimalkan pemegang saham bukan seberapa 

besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan. 
43

 Rasio profitabilitas dapat diukur dengan beberapa 

metode yaitu dengan ROA, ROE, GFM, NPM,Return on Sales Ratio dan lainnya. 

  Rasio profitabilitas juga untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja manajemen. Kinerja yang 

baik akan ditunjukkan melalui keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal 

bagi bank. Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara berbagai 

komponen yang ada di dalam laporan laba rugi, pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode. 

                                                             
43Ayu Sri Mahatma Dewi, Ary Wirajaya, Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Pada 

Nilai Perusahaan, Universitas Udayana, 2013. 
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Tujuannya adalah untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat perkembangan profitabilitas bank dari 

waktu ke waktu.
44

 

 

 

2. Frofitabilitas Dalam Perspektif Islam 

  Profitabilitas dalam Islam merupakan profit yang dicapai dengan tujuan atau orientasi yang 

sama, yaitu akhirat. Untuk mencapai tujuan akhirat tersebut tentu kita membutuhkan jalan yang harus 

dilalui, yang dimaksud dengan jalan sesuai yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sudah menjadi 

kewajiban bagi setiap Muslim untuk mengikuti firman Allah SWT dan Sabda Rasul-Nya. Karna 

sesungguhnya setiap kehidupan kita di dunia sudah ada yang mengaturnya. 

  Profitabilitas dalam perspektif Islam yang berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadist, menjadi 

suatu acuan kita dalam mencapai sebuah tujuan profitabilitas tanpa meninggalkan orientasi akhirat. 

Banyak makna lain, selain keuntungan angka ataupun materil. Karena sesungguhnya angka ataupun 

materil tersebut hanya merupakan suatu alat guna mencapai tujuan akhirat tersebut
45

. 

  Untuk mencapai profitabilitas yang Islami harus diawali dengan modal yang Islami pula. 

Berawal dari modal Islami tersebut, seperti: membangun jaringan sebagai modal silaturahmi, 

keakraban, saling percaya, saling jujur dan hal baik lainnya akan menghasilkan profit yang dimaksud. 

Sumber daya manusia juga menjadi penentu profitabilitas dalam perspektif Islam, dalam 

melaksanakan tugasnya manajer yang baik akan berpengaruh juga pada profitabilitas, karena apabila 

manajemen serta rekan kerja dalam suatu bank dikelola dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam 

dengan menciptakan suasana/keakraban serta saling percaya antar pekerja tersebut maka profit yang 

dimaksud juga akan tercapai. Walaupun tujuan dari melakukan kegiatan berdagang atau semacamnya 

itu adalah mendapatkan untung. Tetapi, disamping itu semua, Islam memiliki makna profitabilitas 

yang tidak dimiliki oleh sistem konvensional. Selain profit materi, ada yang dimaksud dengan profit 

non materi yakni keberkahan, walaupun tidak dapat di ukur dan tidak dapat dinilai tetapi dapat 

dirasakan dan dampaknya luar biasa.
46

 

 

 

E. Penelitian Terdahulu 

 Sub-subini dijelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai poin 

penting dan dijadikan dasar dalam perumusan hipotesis dalam penelitian ini. Berikut merupakan 

ringkasan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pengungkapan ukuran perusahaan dan 

profilittas terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. 

 

 

                                                             
 

44
Triyani, Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Office Channeling Terhadap Profitabilitas Unit 

Usaha Syariah Periode 2015-2017‖. (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, UIN Raden Intan, Lampung, 2018), h. 

54. 

 
45

Putri pratama, jaharuddi, Rekonstruksi Konsep Profitabilitas Dalam Perspektif Islam, Universitas 

Muhammadiyah Jakarta, 2018. 

 
46

Putri Pratama, Rekonstruksi Konsep Profitabilitas dalam Perspektif Islam. IKRAITH HUMANIORA, Vol. 2, 

No. 2 (Maret 2018), h. 104. 
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Tabel 2.2 

Ringkasan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh Ukuran Perusahaan 

(X1),Profitabilitas (X2), Terhadap Tanggungjawab Sosial Perusahaan(Y) 

N

o 

Penelitian dan 

Judul 

Metodologi Penelitian Hasil Penelitian 

Perbedaan Persamaan 

1 Esti Rofiqkoh,  

2016, Pengaruh 

Profitabilitas, 

Leverage Dan 

Ukuran Perusahaan 

Terhadap 

Pengungkapan 

Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan 

Sampel : 52 

Sampel diambil 

dengan 

menggunakan 

purposivesamplin

g yang kemudian 

diseleksi dengan 

kriteria yang telah 

ditentukan 

terdapat 156, 

pengamatan 

selama 3 tahun. 

 

Variable Lain : 

Leverage 

Variable :  

Profitabilitas, 

Leverage dan 

Ukuran 

Perusahaan 

 

Jenis : Kuantitatif 

 

Sumber : 

Sekunder 

 

Metode Analisis :  

Regresi Linier 

Berganda 

Hasil Penelitian ini, 

profitabilitas memiliki 

pengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap 

pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. 

Variable leverage 

memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

pengungkapan 

tanggungjawab sosial 

perusahaan. 

ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

pengungkapan 

tanggungjawab sosial 

perusahaan 

2 NiLuh Dila 

Septiana, I Gede 

Cahyadi Putra, Luh 

Komang Merawati. 

“ faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

pelaksanaan 

akuntansi 

lingkungan pada 

hotel bintang lima 

di kabupaten 

badung. 20 

Sampel : Hotel 

bintang lima 

Kabupaten 

Badung 

 

Variable lain : 

Pernyataan 

standar akuntansi 

dan manajemen 

lingkungan 

Variable :  

Ukuran 

perusahaan 

 

Jenis : Kuantitatif 

 

Sumber : Primer 

 

Metode Analisis : 

Regresi Linier 

Berganda 

Ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap pelaksanaan 

akuntansi lingkungan 

sedangkan pernyataan 

standar akuntansi dan 

manajemen lingkungan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

pelaksanaan akuntansi 

lingkungan. 
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3 
Heni Triastuti 

Kurnianingsih 2013 

Pengaruh 

Profitabilitas Dan 

Size Perusahaan 

Terhadap 

Corporate Social 

Responsibility 

Sampel :  

perusahaan 

perbankan yang 

terdaftar di BEI  

Variable : 

Profitabilitas, 

ukuran 

perusahaan, 

 

Jenis : Kunatitatif 

 

Sumber : 

Sekunder 

 

Metode Analisis : 

Regresi Linear 

Profitabilitas (ROA) dan 

Size perusahaan (Ln of 

total asset) 

tidakberpengaruh 

signifikan secara parsial 

terhadap pengungkapan 

CSR pada 

perusahaan perbankan 

yang terdaftar di BEI. 

Profitabilitas dan size 

perusahaan yang terdiri 

dari ROA dan ln of total 

assets 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

engungkapan CSR pada 

perusahaan 

perbankan yang terdaftar 

di BEI. 

4 Mega Sekarwigati, 

Bahtiar Effendi, 

2019 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas,Dan 

Likuiditas 

Terhadap 

Corporate Social 

Responsibility 

Disclosure 

Sampel: 

Perusahaan 

pertambangan 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia pada 

tahun 2014-2016 

 

Variable Lain : 

Likuiditas 

 

 

 

Variable : ukuran 

perusahaan, dan 

profitabilitas  

 

Jenis : Kuantitatif 

 

Sumber : 

Sekunder 

 

Metode Analisis :  

Regresi Linier 

Berganda 

Ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

CSRD. 

 

Profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap 

CSRD. 

 

Likuiditas berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap CSR.  
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5 Gusti Ayu Dyah 

Indraswari, Ida 

Bagus Putra Astika, 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, Dan 

Kepemilikan 

Saham Publik 

Terhadap 

Pengungkapan Csr 

2015 

Sampel : 11 

perusahaan 

makanan dan 

minuman yang 

terdaftar di BEI 

selama periode 

2010-2012 

 

Variable Lain : 

kepemilikan 

saham publik 

Variable : 

pengaruh 

profitabilitas, 

ukuran 

perusahaan, dan  

Jenis : Kuantitatif 

 

Sumber : 

Sekunder 

 

Metode Analisis : 

Regresi Linier 

Berganda 

variabel profitabilitas dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh positif, 

sedangkan kepemilikan 

saham publik, 

berpengaruh negatif pada 

pengungkapan CSR 

perusahaan. 

 Sumber : Data diambil tahun 2020 

 

 

F. Kerangka Pemikiran 

 Setelah melihat hubungan antar variabel dapat  kita rumuskan kerangka pemiikiran dalam 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

     

  

   Ha 1 

 

     

 

 

 

 

 Ha 2 

 

 

 

 

Gambar 2.1. 

Profitabilitas 

Ukuran Perusahaan 

Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan (Y) 
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Kerangka Pemikiran 

Keterangan : 

Secara Parsial      

Secara Simultan     

 

 

G. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

  Ukuran perusahaan bisa didasarkan pada jumlah aktiva (aktiva tetap, tidak berwujud dan 

lain-lain), jumlah tenaga kerja, volume penjualan dan kapitalisasi pasar.  Perusahaan besar umumnya 

memiliki jumlah aktiva yang besar, penjualan besar, skill karyawan yang baik, sistem informasi yang 

canggih, jenis produk yang banyak, struktur kepemilikan lengkap, sehingga membutuhkan tingkat 

pengungkapan secara luas. Perusahaan yang lebih besar juga akan lebih banyak mendapat perhatian 

dari masyarakat luas, untuk itu perusahaan akan memberikan informasi yang lebih banyak.
47

Semakin 

besar perusahaan semakin dikenal masyarakat yang berarti semakin mudah untuk mendapatkan 

informasi mengenai perusahaan.
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  menurut penelitian yang dilkaukan oleh wursita usada dengan analisis pengaruh ukuran 

perusahaan, leverage, profitabilitas, manajemen laba terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility (csr) menyatakan bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan total aktiva 

berpengaruh signifikan terhadap corporate social responsibility. Untuk itu hipotesis yang 

dikembangkan adalah : 

H1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 

 

2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

  Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit 

dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham. Ketika profitabilitas tinggi dan perusahaan 

mencapai margin keuntungan yang tinggi, menyebabkan kelompok manajerial akan termotivasi untuk 

mengungkapkan informasi lebih banyak untuk memberikan reputasi yang baik kepada konsumen, 

pemegang saham, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Di sisi lain, jika profitabilitas rendah 

atau perusahaan menderita kerugian, mereka dapat mengungkapkan informasi yang lebih sedikit 

dalam rangka untuk menutupi alasan untuk kerugian tersebut. 

  Menurut penelitian oleh Fajar Ari Kurniawati dengan judul pengaruh profitabilitas, leverage 

dan ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan 

di bursa efek indonesia  menyatakan bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROA berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial perusahaan. 

Untuk itu variabel profitabilitas akan diuji kembali dalam penelitian ini. Berdasarkan urain diatas 

maka hipotesis yang diajukan adalah : 
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H2 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan. 
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