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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

Fenomena yang sedang berkembang dewasa ini menuntut perubahan 

tantanan kehidupan baru (good government) dalam berbagai bidang mulai politik, 

ekonomi, sosial dan budaya. Fenomena yang diangkat adalah semakin banyaknya 

kasus-kasus yang berkaitan dengan rendahnya CSR yang dimiliki sebuah 

perusahaan. Kecenderungan tersebut terus menjadi agenda perubahan besar 

masyarakat dan memunculkan berbagai opini dalam sistem sosial kemasyarakatan 

yang mengharapkan lebih adil dan memberi peluang untuk mewujudkan 

kesejahteraan bersama yang berkelanjutan (sustainable development). 

Partisipasi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan adalah dengan 

mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat di 

sekitarnya yang disebut tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social 

Responsibility. Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau 

dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang 

berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan 

menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, 

social, dan lingkungan (Untung, 2009 hlm. 1). 

Istilah CSR telah berkembang sejak era 1970-an. Pada era tersebut 

dicetuskan agar pemerintah memperluas ruang lingkup CSR sehingga ruang 

lingkup CSR tidak hanya sebatas tanggung jawab terhadap pemegang saham 

(shareholders) tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) 

yaitu pekerja, konsumen, pemasok, masyarakat, dan pemerintah. CSR merupakan 

kewajiban asasi perusahaan yang tidak boleh dihindari. Ini merupakan dasar dari 

teori akuntabilitas korporasi (corporate accountability theory) yang menyatakan 

bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang 

ditimbulkan baik sengaja maupun tidak sengaja kepada para stakeholders (Lako, 

2011 hlm. 5). 
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Dalam konsep Corporate Social Responsibility (CSR), perusahaan tidak lagi 

memikirkan perolehan profit semata, tetapi juga berfokus pada triple bottom line 

performance yakni economic prosperity, enviromental quality, social justice. 

Perusahaan dapat terus melanjutkan kegiatan usahanya dengan 

mengimplementasikan konsep triple bottom line ke dalam tiga aspek, yaitu 

keuntungan (profit), terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) 

dan menjaga kelestarian lingkungan (planet). Tujuannya adalah agar stakeholder 

bisa membuat informasi yang lebih komprehensif untuk menilai kinerja, risiko 

dan prospek bisnis, serta kelangsungan hidup suatu korporasi. CSR dapat 

dijadikan kebutuhan hirarki bagi perusahaan sebagai investasi jangka panjang 

yang akan mendatangkan keuntungan dan meningkatkan nilai korporasi serta nilai 

ekuitas pemodal. Dengan CSR perusahaan dapat dicintai, dikasihi, dilindungi, 

bahkan dihidupi oleh para stakeholder-nya. Dilaporkan bahwa investasi dalam 

proyek CSR dapat meningkatkan reputasi dan goodwill korporasi serta 

menjadikan korporasi sebagai Good Corporate Citizenship (GCC) sehingga 

meningkatkan pangsa pasar, laba, dan nilai ekuitas pemilik serta harga sekuritas 

koperasi (Lako, 2011 hlm. 77). Michael porter (The Competitive Adventage of 

Corporate Philanthropy) menunjukkan adanya korelasi positif antara profit dan 

CSR, ada tujuan financial dan tujuan sosial perusahaan. Bahkan perusahaan 

dengan laba tertinggi adalah para pionir dalam CSR (Untung, 2009 hlm. 29). 

Pelaksanaan CSR di Indonesia telah ditingkatkan dari yang semula bersifat 

sukarela (voluntary) menjadi suatu pelaksanaan yang wajib (mandatory) bagi 

perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial (Azheri, 2011). CSR tidak 

hanya sekedar aktivitas kedermawan (charity) atau aktivitas saling mengasihi 

(stewardship) yang bersifat sukarela kepada sesama seperti yang dipahami para 

pebisnis selama ini, tetapi juga harus dipahami sebagai suatu kewajiban asasi yang 

melekat dan menjadi “roh kehidupan” dalam sistem serta praktik bisnis. 

Alasannya CSR merupakan konsekuensi logis dari adanya hak asasi yang 

diberikan Negara kepada perusahaan untuk hidup dan berkembang dalam suatu 

area lingkungan. Jika tidak ada keselarasan antara hak dan kewajiban asasi 

perusahaan, dalam area tersebut akan ada hidup dua pihak, yaitu gainers 

(perusahaan) dan losers yaitu masyarakat (Lako, 2011 hlm. 5). 
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Terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang penerapan CSR seperti 

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam 

pasal 74 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan 

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” serta peraturan 

pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Perseroan Terbatas pasal 2 yang berisi “Setiap perseroan selaku subjek hukum 

mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Dalam peraturan ini juga 

disebutkan pada pasal 3, kewajiban ini berlaku bagi perseroan yang menjalankan 

bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2015 paragraf 14 menyatakan tentang 

Pengungkapan dampak lingkungan sebagai berikut: 

Beberapa entitas juga menyajikan dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan 

hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup 

adalah signifikan dan ketika karyawan dianggap sebagai kelompok pengguna laporan 

keuangan yang memegang peranan penting. 

 

Pada umumnya, laporan keuangan merupakan referensi utama bagi para 

investor/calon investor dalam menilai kinerja perusahaan dan sebagai 

pertimbangan untuk mengambil keputusan. Namun dalam dekade terakhir ini, 

pelaporan tanggung jawab sosial mulai mendapat perhatian, khususnya dari 

kalangan investor. Bagi perusahaan, pelaporan tanggung jawab sosial bisa 

dijadikan sebagai alat untuk meyakinkan pemegang saham (investor) dan calon 

investor (Zulfi, 2014). 

Di dalam Bursa Efek Indonesia terdapat beberapa fenomena yang tidak 

sesuai dengan teori yang ada. 

 

Tabel 1. Data Pengungkapan CSR pada PT. Indocement Tunggal Perkasa Tbk. 

PT. Indocement 

Tunggal Perkasa 

Tbk 

Tahun 
Item yang 

diungkapkan 
Total Aset 

% Kepemilikan 

Asing 

2012 84 22.755.160.000.000 51% 

2013 80 26.607.241.000.000 51% 

2014 48 28.884.973.000.000 51% 

  Sumber : Laporan Tahunan PT. INTP, November 2016, diolah 
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Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat adanya penurunan tingkat indeks 

Pengungkapan CSR yang terjadi pada industri dasar dan kimia PT. Indocement 

Tunggal Perkasa Tbk antara tahun 2012-2014 dengan nilai 84 poin indeks pada 

tahun 2012, 80 poin indeks pada tahun 2013 dan semakin menurun pada tahun 

2014 menjadi lebih rendah yaitu hanya sebesar 48 poin indeks pengungkapan, 

sedangkan total aset yang diperoleh PT. Indocement Tunggal Perkasa Tbk 

tersebut semakin meningkat dari tahun ke tahun yaitu dengan nilai aset sebesar 

Rp. 22.755.160.000.000 pada tahun 2012, Rp. 26.607.241.000.000 pada tahun 

2013 dan terus naik hingga tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 28.884.973.000.000. 

Meskipun nilai kepemilikan asing tidak ada kenaikan disetiap tahunnya yaitu 

sebesar 1.877.480.863 lembar saham asing yang merupakan 51% bagian dari total 

keseluruhan saham beredar yang dimiliki PT. Indocement Tunggal Perkasa Tbk. 

Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kepemilikan asing 

merupakan pihak yang dianggap concern terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan (Yuliani, 2014). Dengan kepemilikan saham oleh investor asing 

yang cukup tinggi yaitu 51% seharusnya PT. Indocement Tunggal Perkasa Tbk 

dapat memberikan kontrol atau monitoring secara efektif dan kuat sehingga 

pengawasan terhadap kinerja manajemen untuk melakukan pengungkapan CSR 

juga lebih kuat dengan adanya kepemilikan saham yang dianggap concern ini. 

 

Tabel 2. Data Pengungkapan CSR pada PT. Polychem Indonesia Tbk.  

PT. Polychem 

Indonesia Tbk 

Tahun 
Item yang 

diungkapkan 
Total Aset 

% Kepemilikan 

Asing 

2012 7 5.988.383.460.000 49% 

2013 9 5.607.362.330.000 49% 

2014 12 4.660.665.550.000 49% 

    Sumber : Laporan Tahunan PT. ADMG, November 2016, diolah 

 

Hal ini berbanding terbalik dengan indeks pengungkapan CSR oleh PT. 

Polychem Indonesia Tbk yang semakin meningkat dari nilai 7 poin indeks pada 

tahun 2012, 9 poin indeks pada tahun 2013, dan terus naik 12 poin indeks pada 

tahun 2014 meskipun justru total aset yang dimilikinya menurun dari 

5.988.383.460.000 pada tahun 2012, 5.607.362.330.000 pada tahun 2013 dan 

4.660.665.550.000 pada tahun 2014. Hal tersebut tidak konsisten dengan teori 
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yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi luas 

pengungkapan informasi dalam laporan keuangan (Rusdianto, 2013 hlm. 44). 

Dengan melakukan CSR, manajemen perusahaan diharapkan dapat 

melakukan pengungkapan CSR atas kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan. 

Tujuan dilakukannya pengungkapan CSR adalah untuk memperoleh keuntungan 

kompetitif dari pada perusahaan-perusahaan lainnya, untuk memenuhi ketentuan 

kontrak pinjaman, untuk memenuhi kebutuhan akan ekspektasi masyarakat, untuk 

melegitimasi tindakan perusahaan, dan untuk menarik investor (Laksmitaningrum 

& Purwanto, 2013). Jadi pengungkapan CSR merupakan suatu informasi yang 

penting bagi para pengguna informasi keuangan. 

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti mengenai faktor–faktor yang 

mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Namun, terdapat 

hasil yang tidak konsisten dalam pengujian tentang faktor yang mempengaruhi 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility yaitu variabel Ukuran Perusahaan, 

Jenis Industri, Komite Audit dan Struktur Kepemilikan menunjukkan hasil yang 

tidak signifikan namun ada juga yang menunjukkan hasil yang berpengaruh 

signifikan.  

Ukuran Perusahaan adalah skala yang menunjukkan besar kecilnya suatu 

perusahaan. Perusahaan besar umumnya lebih banyak disoroti, pengungkapan 

yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung 

jawab sosial perusahaan. Menurut pernyataan yang dilakukan oleh Sembiring 

(2005) dalam Putra & Rahardjo (2010), secara teoritis perusahaan besar tidak 

akan lepas dari tekanan, dan perusahaan yang lebih besar dengan aktivitas operasi 

dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat mungkin akan memiliki 

pemegang saham yang memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan 

sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas. 

Beberapa penelitian seperti Check, et al., (2013), Vintila & Duca (2013), dan Al 

Kababji (2014) menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan 

positif terhadap Pengungkapan CSR. Namun tidak sama halnya dengan Bayoud, 

et al., (2012) dan Zulfi (2014) yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan 

berpengaruh tidak signifikan terhadap Pengungkapan CSR. 
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Jenis Industri adalah karakteristik perusahaan berdasarkan sektor usaha yang 

digerakkannya. Jenis Industri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Jenis Industri 

high profile dan Jenis Industri low profile. Menurut Purwanto (2011) dan Zulfi 

(2014) berpendapat bahwa Jenis Industri berpengaruh signifikan positif terhadap 

Pengungkapan CSR. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Subiantoro & 

Mildawati (2015) yang menyatakan bahwa Jenis Industri berpengaruh tidak 

signifikan terhadap Pengungkapan CSR. 

Komite Audit merupakan komite yang membantu komisaris atau dewan 

pengawas (Alijoyo, 2003 dalam Nurfadilah & Sagara, 2015). Anggota Komite 

Audit dianggap efektif dalam memonitoring pengambilan keputusan kebijakan 

Pengungkapan CSR perusahaan oleh manajemen puncak sehingga dapat 

meningkatkan kecenderungan perusahaan melakukan Pengungkapan CSR. 

Penelitian tentang pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan CSR yaitu 

Badjuri (2011) berpengaruh signifikan positif dan Terzaghi (2012) berpengaruh 

tidak signifikan, serta Nurfadilah & Sagara (2015) berpegaruh signifikan positif. 

Kepemilikan asing merupakan  proporsi  saham  biasa  perusahaan yang  

dimiliki  oleh  perorangan,  badan  hukum, pemerintah  serta  bagian- bagiannya  

yang  berstatus  luar  negeri. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan 

pihak yang diaggap concern terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. 

Seperti diketahui, negara-negara luar terutama Eropa dan Amerika merupakan 

negara-negara yang sangat memperhatikan isu-isu sosial, seperti pelanggaran hak 

asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan isu lingkungan seperti, efek rumah 

kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air (Rahmawati, 2012 hlm. 187). 

Menurut Putra & Rahardjo (2010) terdapat beberapa alasan bagi perusahaan 

yang memiliki kepemilikan saham asing memberikan pengungkapan yang lebih 

dibandingkan yang tidak. Alasan yang pertama, perusahaan asing medapatkan 

pelatihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar 

negeri. Kedua, perusahaan tersebut mungkin mempunyai sistem informasi yang 

lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan 

induk. Ketiga, kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan 

berbasis asing dari pelanggan, pemasok dan masyarakat umum. Perusahaan yang 

berbasis asing kemungkinan memiliki stakeholder yang lebih banyak dibanding 
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perusahaan yang berbasis lokal sehingga permintaan informasi juga lebih besar 

dan dituntut melakukan pengungkapan yang lebih besar juga khususnya dalam 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian tentang pengaruh 

kepemilikan asing terhadap Pengungkapan CSR yaitu Putra & Rahardjo (2010) 

berpengaruh signifikan positif. 

Atas dasar tidak konsistennya hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya, 

maka dilakukan penelitian kembali mengenai Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak 

pada sampel yang digunakan, yaitu dari segi sektor perusahaan manufaktur 

dengan periode penelitian tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Berdasarkan 

latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka peneliti mengambil judul 

„Pengaruh Ukuran Perusahaan, Jenis Industri, Komite Audit dan Struktur 

Kepemilikan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)‟. 

 

I.2  Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Apakah Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh terhadap 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility? 

b. Apakah Jenis Industri mempunyai pengaruh terhadap Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility? 

c. Apakah Komite Audit mempunyai pengaruh terhadap Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility? 

d. Apakah Struktur Kepemilikan mempunyai pengaruh terhadap 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility? 

 

I.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah penelitian yang muncul maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris mengenai : 

a. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility. 
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b. Pengaruh Jenis Industri terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility. 

c. Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility. 

d. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility. 

 

I.4  Manfaat  Hasil Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan yang luas 

kepada mahasiswa/i di bidang akuntansi terutama yang berkaitan tentang 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Pengungkapan CSR, khususnya 

Ukuran Perusahaan, Jenis Industri, Komite Audit dan Struktur 

Kepemilikan serta dapat dijadikan dasar untuk referensi dalam 

melakukan penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Pelaku Bisnis atau Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan terutama 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

sehubungan dengan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dan 

pengungkapannya dalam laporan tahunan untuk nilai lebih 

perusahaan. 

2) Bagi Para Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan 

evaluasi bagi para investor khususnya investor berbadan hukum asing 

yang dianggap sangat concern terhadap pentingnya pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan dan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan untuk menginvestasikan dananya pada sebuah 

perusahaan. 
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