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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

I.1  Latar Belakang 

Kegiatan perusahaan di berbagai bidang di Indonesia telah memberikan 

dampak positif terutama jika dilihat dari segi pembangunan ekonomi yang telah 

berjalan di Indonesia. Kegiatan perusahaan mampu membuka lapangan pekerjaan, 

pengembangan dan pengolahan sumber daya alam dan manusia serta 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Putri et al., 2013 Praktek 

bisnis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam mengisi pembangunan 

Indonesia tersebut selain memberikan dampak positif, juga menimbulkan dampak 

negatif bagi lingkungan sekitar perusahaan, seperti pencemaran lingkungan, 

eksploitasi sumber daya alam, eksploitasi tenaga kerja dan lain sebagainya. 

Dampak negatif tersebut menjadi suatu kecenderungan isu internasional yang 

kerap kali dipermasalahkan dalam berbagai forum internasional sebagai akibat 

dari tanggung jawab Indonesia yang dianggap sebagai paru- paru dunia saat ini. 

Untuk itulah diperlukan tindak lanjut dari perusahaan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas hal-hal tersebut. 

Menurut Putri et al., 2013 dahulu, perusahaan hanya memikirkan 

keuntungan perusahaan saja. Pemikiran tradisional tersebut sudah tidak dapat 

diterapkan di era globalisasi sekarang ini, dimana perusahaan tidak hanya 

bertanggung jawab kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan semata, 

tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, masyarakat tempatan, 

karyawan dan pekerja. Untuk itulah timbul suatu program yang bernama 

Corporate Social Responsibility (CSR), yang diharapkan dapat menjadi solusi 

antara ketidak harmonisan hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar dan 

lingkungan. 

Menurut Putri et al., (2013) Corporate Social Responsibility (CSR) atau 

tanggung jawab sosial  dan lingkungan perusahaan dapat diartikan sebagai suatu 

tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai dengan 

kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan
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terhadap sosial dan lingkungan di sekitar wilayah aktivitas perusahaan itu berada. 

Bentuk kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa dalam 

rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemberian dana untuk 

pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan berbentuk fasilitas umum yang berguna 

untuk masyarakat banyak hingga kegiatan nyata lainnya. 

Dewasa ini perusahaan menghadapi tantangan dalam menerapkan standar-

standar etis terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab, yang dikenal sebagai 

Corporate Sosial Responsibility (CSR). Tujuan perusahaan pada umumnya adalah 

mencari laba atau keuntungan yang kemudian bergeser ke arah yang lebih 

kompleks yaitu bagaimana caranya masyarakat sebagai pengguna hasil produksi 

perusahaan mengakui eksistensi dari perusahaan tersebut. Tanggung jawab sosial 

perusahaan untuk memaksimalkan laba tidak secara universal lagi diterima. Hal 

ini mendorong perubahan orientasi dari tujuan perusahaan. Menurut Sari et., al. 

(2013) Dari aspek ekonomi, perusahaan diharapkan mendapatkan keuntungan 

setinggi-tingginya. Namun dari aspek sosial, perusahaan harus memberikan 

kontribusi langsung kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat serta lingkungannya. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat 

digambarkan sebagai ketersediaan informasi keuangan dan nonkeuangan dengan 

interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya yang dapat 

dibuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah 

(sustainability report). 

Peraturan mengenai pengungkapan pertanggung jawaban social diatur 

dalam UU No.40 Tahun 2007 Pasal 66 ayat 2 menyatakan bahwa laporan tahunan 

harus memuat laporan pertanggung jawaban sosial dan lingkungan. Pengungkapan 

tanggung jawab social dalam laporan tahunan perusahaan merupakan bentuk dari 

transparasi kinerja perusahaan kepada public sesuai dengan prinsip good 

corporate Government (Fauzi, 2007).UU No. 40 Tahun 2007 menjadi landasan 

bahwa pengungkapan tanggung jawab social merupakan mandatory disclosure 

untuk setiap perusahaan diindonesia, dan bukan merupakan voluntary disclosure 

(Tamba, 2011) 
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Sesuai dengan peraturan perundang undangan, Perusahaan yang telah 

melaksanakan praktek CSR harus mengungkapkan pelaksanaan CSR tersebut baik 

terintegrasi langsung dalam laporan tahunan maupun laporan terpisah yang 

disebut sustainability report (Annisa & Nazar, 2015).Sustainability Report adalah 

pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan, 

serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntable bagi seluruh 

pemangku kepentingan untuk tujuan kinerja perusahaan menurut pembangunan 

yang berkelanjutan. Perusahaan yang telah go public memiliki kewajiban 

membuat laporan keberlanjutan (sustainability report) sesuai dengan amanat pasal 

66 ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 

Pada kenyataannya, masih terdapat beberapa fenomena yang 

menggambarkan bahwa perusahaan perusahaan diindonesia masih belum 

sepenuhnya menerapkan CSR dengan baik dalam perusahaannya. Perusahaan 

yang belum melaksanakan CSR dengan baik salah satu contohnya adalah PT. 

Bumi Resources dan Kaltim Prima Coal (anak perusahaan PT. Bumi Resources). 

PT. Bumi Resources dan Kaltim Prima Coal tidak memenuhi janji untuk 

memberikan dana CSR senilai USD 40 juta sejak tahun 2003-2011. Dana itu tidak 

diterima masyarakat, sehungga masyarakat merasa dibohongi. Masyarakat yang 

menerima dampak dari kehadiran perusahaan penambang justru tidak memperoleh 

dana CSR seperti yang dijanjikan. Dari 5 butir janji PT.Bumi Resources dan 

Kaltim Prima Coal mengenai dana CSR, hanya 1 yang dipenuhi yaitu kepemilikan 

saham oleh pemda Kutai Timur sebesar 5%. Janji PT. Bumi Resources dan Kaltim 

sebelumnya pernah disampaikan kepada Bupati Kutai Timur, 22 Juli 2003 yang 

telah ditanda tangani oleh Direktur PT. Bumi Resources, Eddy J Soebari dalam 

sale and Purchases Agreement / SPA (news.okezone.com). 

Berdasarkan kasus PT. Bumi Resources dan Kaltim Prima Coal, 

pelaksanaan CSR yang tidak diatur dengan baik oleh perusahaan dapat 

memberikan dampak yang lebih besar, bahkan tujuan meraih keuntungan dalam 

aspek bisnis berbalik menjadi kerugian yang berlipat karena perusahaan harus 

menerima konsekuensinya yang lebih besar. Oleh Karen itu, pelaksanaan kegiatan 

CSR harus ditempatkan sebagai aspek penting dalam Operasional perusahaan. 
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Adanya kasus PT. Bumi Resources dan Kaltim Prima Coal seakan menjadi 

kenyataan yang berbalik dengan teori yang seharusnya yaitu kepemilikan asing 

dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap concern terhadap 

pengungkapan tanggung jawab social perusahaan.Tetapi kepemilikan asing PT. 

Bumi Resources dan Kaltim Prima Coal ketika kasus perusahaan tersebut terjadi 

sebesar 37,69%. Kepemilikan asing yang dianggap concern rupanya masih belum 

bias dibuktikan dengan adanya kasus dana CSR yang terjadi pada PT. Bumi 

Resources dan Kaltim Prima Coal.(www.bumiresources.com). 

Sedangkan didalam laporan Tahunan terdapat fenomena yang tidak sesuai 

dengan teori yang ada terkait dengan kasus CSR yang terjadi pada PT. Bumi 

Resources dan Kaltim Prima Coal tahun 2011 yaitu : 

 

Tabel 1. Kasus CSR pada PT. Bumi Resources dan Kaltim Prima Coal 
Item yang Diungkapkan  28 Item  

Kepemilikan Asing 6.061.699.67 lembar saham (29,18%) 

Kepemilikan Publik  14.238.487.756 Lembar saham (68,54%) 

         Sumber : Laporan Tahunan PT. Bumi Resources dan Kaltim Prima Coal Tahun 2011,    

                      diolah  

 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah 

mengungkapkan CSR yaitu item yang diungkapkan sebanyak 28 Item dari 91 

jumlah item GRI 4.0 dengan mempunyai kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

perusahaan asing (Vallar Investment UK Limited) sebesar 6.061.699.67 lembar 

saham yang merupakan 29,18% bagian dari total keseluruhan saham beredar dan 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh public atau masyarakat sebesar 

14.238.487.756 yang merupakan 68,54% bagian dari total keseluruhan saham  

saham yang beredar yang dimiliki oleh PT. Bumi Resources dan Kaltim Prima 

Coal. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kepemilikan 

asing dan kepemilikan public merupakan pihak yang concern terhadap 

pengungkapan pengungkapan tanggung jawab sosial (Yuliani, 2014). Dengan 

kepemilikan saham oleh investor asing dan masyarakat yang cukup tinggi yaitu 

sebesar 29,18% dan 68,54% , seharusnya PT. Bumi Resources dan Kaltim Prima 

Coal dapat memberikan control atau monitoring secara efektif dan kuat sehingga 

pengawasan terhadap kinerja menejemen untuk melakukan pengungkapan CSR 

juga lebih efektif dengan adanya kepemilikan asing dan public yang dianggap 

concern ini. 
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Menurut Anggraini (2011) Bentuk struktur kepemilikan lainnya adalah 

struktur kepemilikan institusional. Kepemilikan Institusional merupakan 

kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau 

lembaga dan institusi lain.kepemilikan institusional diindonesia terbilang tinggi. 

Kepemilikan saham investor institusional diBEI hingga akhir maret 2015 masih 

cukup dominan sebesar 73,14% (ekbis.sindonews.com).   

Dalam Pasal 74 Undang-Undang tersebut diatur tentang kewajiban 

pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. 

Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau Corporate Sosial Responsibility 

(CSR) merupakan suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh  perusahaan 

(sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk  tanggung jawab mereka 

terhadap sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Contoh 

bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan 

yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, 

pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa atau 

fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, 

khususnya masyarakat yang berada disekitar perusahaan tersebut (Nasir et al., 

2013:3). 

Belum semua perusahaan melakukan Tanggung Jawab Sosial (CSR), 

melaporkan dan mengungkapkan kegiatan Tanggung Jawab Sosialnya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh KAP KPMG persentase perusahaan 

yang melaporkan pada inisiatif CSR 2008-2011 meningkat dari 74% menjadi 83% 

di Amerika Serikat, dari 62% menjadi 79% di Kanada, dan dari 91% menjadi 

100% di Inggris. Berdasarkan survei tersebut dapat dilihat persentase  peningkatan  

perusahaan  yang melaporkan pada inisiatif CSR   di wilayah Amerika dan Inggris 

mengalami peningkatan 9%, sedangkan di wilayah Kanada mengalami 

peningkatan 17% selama 4 tahun (KPMG, 2011 dalam Sagara, 2014:1). 

Fenomena yang terjadi di Indonesia konsep CSR sudah mulai disadari 

perusahaan-perusahaan besar, contohnya program community development yang 

dijalankan hampir semua perusahaan besar maupun Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan (PKBL) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi bukti 

bagaimana korporasi menerangkan konsep CSR, juga penerapan CSR oleh 
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Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) yang memberikan 

perhatian khusus di bidang pendidikan,  lingkungan hidup, dan sosial (Sagara, 

2014:1). 

Pinnacle Group International (PGI) dalam catatannya pada The 7th Annual 

Global CSR Summit Award mengatakan kesadaran perusahaan- perusahaan besar 

di Asia untuk merealisasikan program tanggung jawab  sosial perusahaan (CSR) 

kian meningkat. Lembaga itu juga menilai kualitas dan dampak program CSR 

juga meningkat (Kompas.com, 7-05-2015). 

Beberapa hasil penelitian terdahulu masih terdapat ketidak  konsistenan atas 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial sehingga 

perlu diuji ulang dengan sampel dan periode yang berbeda. Pengujian ulang 

ditujukan untuk menyakini bahwa faktor-faktor tersebut benar-benar berpengaruh 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dimana dapat 

pula digunakan sebagai indikator dan informasi bagi investor dalam pengambilan 

keputusan investasi saham.  Hasil yang beragam tersebut, mungkin dikarenakan 

perbedaan sifat variabel independen dan variabel dependen yang diteliti, 

perbedaan periode pengamatan, jenis pengungkapan, peraturan yang berlaku, dan 

atau perbedaan dalam metodologi statistik yang digunakan (Wakid et al., 2012:5). 

Penelitian yang dilakukan oleh Wakid et al., (2012) memperoleh bukti 

empiris bahwa leverage keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial sementara ukuran perusahaan, profitabilitas, profil perusahaan, dan 

ukuran dewan komisaris tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial. Didukung oleh penelitian Nasir et al., (2013) yang 

memperoleh bukti empiris bahwa leverage dan umur perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

sementara kepemilikan manajerial, profitabilitas, ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan 

Sari et al.,(2013) yang memperoleh bukti bahwa ukuran dewan komisaris tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. 

Berbeda dengan hasil penelitian Laksmitaningrum dan Purwanto (2013) 

yang memperoleh bukti empiris bahwa profitabilitas, likuiditas, ukuran 

dewan  dan  struktur  kepemilikan asing memiliki efek positif pada pengungkapan 
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tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, leverage, ukuran perusahaan, struktur 

kepemilikan institusional dan struktur kepemilikan  manajerial tidak berpengaruh 

pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Menindaklanjuti ketidak konsistenan dalam beberapa penelitian tersebut, 

maka penulis memilih faktor-faktor berikut ini sebagai variabel yang 

mempengaruhi pengungkapan Corporate Social Responsibility yaitu struktur 

kepemilikan saham yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan kepemilikan publik dengan 

tahun penelitian 2011-2015. 

Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena pertama, terdapat 

fenomena-fenomena mengenai perubahan kondisi lingkungan sekitar daerah 

operasional perusahaan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia karena 

perusahaan tidak memperhatikan lingkungan sekitar perusahaan. Kedua, untuk 

lebih dapat membuka mata masyarakat mengenai pelaporan dan pengungkapan 

CSR oleh perusahaan. Ketiga, masih banyaknya perbedaan hasil penelitian 

mengenai hal ini. 

Dengan demikian maka penulis mengambil judul skripsi “Struktur 

Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)” 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2013-2015). Fokus penelitian ini adalah ingin melihat Struktur 

kepemilikan  yang diproksikan oleh kepemilikan manajerial,kepemilikan 

institusional,kepemilikan asing dan kepemilikan public terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility pada laporan tahunan perusahaan manufaktur. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian   sebelumnya, yaitu 

penelitian dari Sartawi et al., (2014), Nasir et al., (2013), Ramdhaningsih dan 

Utama (2013), Sari dkk (2013), Wakid dkk (2012), Lucyanda dan Siagian (2012), 

Utami dan Prastiti (2011), dan Mutia dkk (2011). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dari sisi 

variable yaitu variabel penelitian ini yang digunakan adalah variabel gabungan 

dari beberapa penelitian sebelumnya dan Objek Penelitian yaitu Pada penelitian 

ini, peneliti melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI dengan periode yang sama yaitu 2013-2015. Sedangkan pada penelitian 
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sebelumnya dilakukan pada perusahaan high profile, perusahaan food and 

beverage, perusahaan properti dan real estate atau perusahaan manufaktur dengan 

periode yang lebih singkat yaitu 2013-2015. 

 

I.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah di 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan, 

dan struktur kepemilikan terhadap pengungkapan corporate social responsibility. 

Secara garis besar rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Apakah Struktur Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) ? 

b. Apakah Struktur Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) ? 

c. Apakah Struktur Kepemilikan Asing berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) ? 

d. Apakah Struktur Kepemilikan Publik berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) ? 

 

I.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk membuktikan bahwa :  

a. Struktur Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

b. Struktur Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

c. Struktur Kepemilikan Asing berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

d. Struktur Kepemilikan Publik berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 
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I.4  Manfaat Penelitian  

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu 

akuntansi.Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan / 

Corporate Social Responsibility (CSR). 

b. Manfaat Praktis  

1) Bagi Entitas Bisnis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam 

pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan oleh 

manajemen perusahaan agar tidak hanya berfokus pada peningkatan 

kinerja keuangan tetapi juga kinerja sosial dan lingkungan sehingga 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

2) Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif 

informasi yang diperlukan oleh investor dalam melakukan kegiatan 

investasi. 

3) Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi penyusunan standar akuntansi oleh penyusun 

standar akuntansi yang saat ini sedang bersama-sama dengan 

kementrian lingkungan hidup menyusun standar akuntansi 

lingkungan. 
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