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Abstra k 

Isu rreeeenai tanggung j awab sos ial perusahaan metupekan isu yang menarik untuk diteliti karena 
terdapar beberapa aspek yang mendasarinya. Tanggung jawab sosial pcrusahaan dapal dipardang 
sebagai bagian dari straregi bisnis perusahean untuk memperoleh citra yang balk dan keumungan yang 
semakin unggi di masa yang akan datang. Hal ini dapat mengakibatkan per usehaan hanya aka n 
metakukan tanggung jawab sosial pada aspek yang dianggap akan membent uk citra baik perusahaan 
di mate stakeholder atau bahkan tanggung jawab sosia l dapat d igunakan sebagai alat untuk 
menyernbunyi kan kec urangan keuangaan yang di lakukan perusahaan. Sudut pandang ) ang lain 
menganggap tanggung jawab perusahaan sosial seharusnya menjad i nilai yang ada dalam perusahaan 
sehingga perusahaan ekan berperilaku etis di setiap aspek perusahaan termasuk dalam espek keuangan 
karena hal tersebut merupakan perwujudan dati tanggung jawab sosial sebaga i jatidiri atau nilai yang 
dihidupi perusahaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perilaku perusahaan yang dikategorikan melaku kan 
tanggung j awab sos ial perusahaan yang baik. Secara lebih spesifik penelit ian ini ingin rnengetabui 
apakah terdapat perilaku manaj emen laba yang berbeda amara perusahaan yang dianggap melakukan 
tanggung jawab sosial yang baik dan perusahaan yang dianggap tidak melakukan tanggung j awab 
sosial dengan baik . Perusabaan yang melakukan tanggung jawab sos ialnya dengan baik diharapkan 
melaporkan menajemen laba ya ng rendah dibanding dengan perusahaan sej enis yang dianggap tidak 
melakukan tanggung jawab sosialnya dengan baik . 

Sampel peneli tian ini menggunekan perusahaen-pe rusahaan yang memperoleh penghargaan 
Indones ian CS R Awa rds pada tahun 2005 . 2008. dan 20 11 yang kemudian dibandingkan perusahaen 
sejenis dalam satu sektor Indust ri yang sarna yang t idak memperoleh penghargaan tersebut . Hasil 
penelitian menunj ukkan bahwa perusahaan pemenang Indonesian CS R Awards melaporkan 
rnanaj emen laba ya ng lebih rendah diband ingkan perusahaan sejenis. Hasil penelhien ini diharapkan 
akan memberikan gambara n perilak u manajemen laba perusabaan-perusahaan di Indonesia ya ng 
rergolon g sebagal pcrusah aan yang dia nggap melakukan tanggung jawab sosialnya den gan balk dan 
menekan kan pentln gnya aspek kualitas laporan keuangan sebaga i salah satu wujud tanggung jawab 
soslal perusahaan. 
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Pendah uluan 

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan isu yang semakin berkernbang daJam dunia bisnis 
seiring dengan semakin meningkatkan kesadara n bahwa tanggung j uwab sosial ad~ lah bagian yang 
lidak terpisahkan dalam praktek bisnis. Tunlutan yang semakin tinggi dan stakeho lder mendorong 
perusahaan unluk aktif melakukan dan me laporkan aklivilas-aktivitas yang merupakan bagian dari 
lunggung jawab sosial perusahaan )ang rneliputi selu ruh aspek bisnis perusahaan. Dampak dari 
kesadaran akan pen tingnya tanggung j awab sosial perusahaan salah satun)a adalah konsep triple 
bollom line (profit . people. planet) yang dipopulerkan oleh John Elkingt on pada a.... al tahun 1980-an 
) ung mendorong berkembangn)'a konsep jus tainabiliry reporting (Goel. 20 10). Kondi si ini kemudian 
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