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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

Beberapa tahun terakhir ini, kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) 

di Indonesia menjadi hal yang sering dibicarakan dalam berbagai diskusi. Karena 

sering terjadi permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan CSR itu sendiri. 

Sejarah perkembangan akuntansi, yang berkembang pesat setelah terjadi revolusi 

industry, menyebabkan pelaporan akuntansi lebih banyak digunakan sebagai alat 

pertanggung jawaban kepada pemilik modal (kaum kapitalis) sehingga 

mengakibatkan oritentasi perusahaan lebih berpihak kepada pemilik modal. 

Dengan keberpihakan perusahaan kepada pemilik modal mengakibatkan  

perusahaan melakukan eksploitasi sumber-sumber alam dan masyarakat (sosial) 

secara tidak terkendali sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang pada 

akhirnya mengganggu kehidupan manusia. Kapitalisme, yang hanya berorientasi 

pada laba material, telah merusak keseimbangan kehidupan dengan cara 

menstimulasi pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki manusia secara 

berlebihan yang tidak memberikan kontribusi bagi peningkatan kemakmuran 

mereka tetapi justru menjadikan mereka mengalami penurunan kondisi sosial. 

Corporate Social Responsibility di Indonesia terus mengalami 

perkembangan yang sangat signifikan. Mulai dari pembuatan regulasi dan 

kebijakan CSR, inovasi program hingga upaya menjalin kemitran dalam CSR. 

Mesiki upaya tersebut telah dilakukan, bukan berarti tidak aka nada hambatan 

dalam melaksanakan CSR. Umumnya hambatan ada pada seputar cara 

mengomunikasikan program CSR secara efektif. Pentingnya CSR pada 

Stakeholder, baik internal maupun eksternal telah manjadi bahasan mendalam. 

Internal mengangap bahwa program-program CSR dapat membangun 

kepercayaan, dukungan sekaligus kebanggaan pada apa yang dilakukan 

perusahaan sehingga perusahaan dapat lebik baik dalam menjalankan 

produksinya. 

Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang 

transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin 
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bagus (good corporate governance) semakin memaksa perusahaan untuk 

memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya.  Masyarakat membutuhkan 

informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas 

sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan 

karyawan, dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi.  Oleh karena 

itu dalam perkembangan sekarang ini akuntansi konvensional telah banyak 

dikritik karena tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas, 

sehingga kemudian muncul konsep akuntansi baru yang disebut sebagai Social 

Responsibility Accounting (SRA) atau Akuntansi Pertanggung jawaban Sosial 

(Anggraini, 2006)  

Corporate Social Responsibility di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 

yang berlaku yaitu nomor 40 tahun 2007 pasal 74 yang disahkan pada 20 juli 

2007. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan perseroan yang 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang apapun maupun atau yang berkaitan 

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab social perusahaan 

berserta lingkungan. Pengungkapan CSR diungkapkan perusahaan dalam 

berbentuk media berupa laporan tahunan perusahaan (Annual report) dan bias 

dapat di laporan berkelanjutan (Sutainability Report) perusahaan yang berisi 

laporan tanggung jawab social perusahaan selama kurun waktu yang berlaku. 

Berikut Fenomena tentang PT Semen Gresik  yang telah berganti nama 

menjadi PT Semen Indonesia, Tbk  Berdasarkan fenomena dari realita.co pada 

Senin, 27 Juli 2015 15:53 WIB.Warga sejumlah desa di kawasan Ring I PT 

Semen Gresik, Tbk (PT SG) yang sekarang mengubah nama menjadi PT Semen 

Indonesia (PT SMGR) meminta institusi penegak hukum betul-betul serius 

menindak BUMN penghasil semen tersebut.Menurut warga, PT SG layak diberi 

sanksi hukum lantaran telah melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum. PT 

SG melanggar PP Nomor 47 tahun 2007 terkait pelaksanaan CSRnya dan PP 

Nomor 27 Tahun 2012 terkait pengelolaan lingkungannya, banyak masyarakat 

lebih berhak menerima dana CSR, tapi malah tidak pernah tersentuh sama sekali. 

Sementara pihak-pihak yang tidak terkena dampak industri justru mendapat 

kucuran dana CSR dalam jumlah besar. Selain itu, PT SG lebih cenderung 

membangun proyek fisik ketimbang pemberdayaan masyarakat. Hal 
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itu membuktikan PT SG memanfaatkan dana CSR untuk kepentingan 

promosi dan pencitraan. Tudingan itu makin diperkuat dengan mudahnya PT SG 

menggelontorkan dana untuk kegiatan-kegiatan seremonial dan entertainment 

terang sunoto. Kegiatan-kegiatan itu tidak ada pengaruhnya terhadap 

kesejahteraan warga, tapi justru malah dimodali. Jelas PT SG cuma ingin  

promosi dan show. 

Dari fenomena di atas, Seharusnya CSR lebih harus di tingkatkan dengan 

asupan dana yang besar oleh PT SG untuk bertanggung jawab secara ekonomi , 

social dan budaya kepada masyarakat sekitar di area perusahaan serta para 

pemangku kepentingan (stakeholder). Dengan kata lain , perusahaan harus lebih 

bertanggung jawab atas kegiatan produksinya terhadap area sekitar perusahaan 

yang berdampak negative dan menimbulkan kerusakan bagi warga sekitar. Hal ini 

bertolak belakang terhadap PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 47 tahun 2007 

terkait pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR), dan PP Nomor 27 

Tahun 2012 terkait pengelolaan lingkungannya serta bertolak belakang pada teori 

stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya 

beroperasi untuk kepentingan sendiri. Namun juga harus bermanfaat bagi 

stakeholdernya dan juga bertolak belakang dengan teori yang dikemukakan oleh 

(Almiyanti, 2014) yang menyatakan bahwa perusahaan selain mementingkan 

profit, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan 

kesejahteraan masyarakat serta turut berkontribusi aktif dalam menjaga 

kelestarian lingkungan. Namun dalam kenyataan nya tidak semua perusahaan 

yang menjalankan usaha dibidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya 

alam melakukan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap CSR. Sementara itu, 

perkembangan CSR di luar negeri sudah sangat populer. Bahkan di beberapa 

negara, CSR digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja sebuah 

perusahaan dengan dicantumkannya informasi CSR di dalam catatan laporan 

keuangan perusahaan yang bersangkutan. 

 Kemudian dari fenomena PT Semen Indonesia di atas terdapat data yang 

dapat di buktikan seperti table di bawah ini yang memiliki total asset yang cukup 

besar kemudian memiliki Proper yang tinggi namun kegiatan tanggung jawab 
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social tidak di laksanakan dengan baik yang akhirnya merugian lingkungan 

sekitar , berikut perusahaan tersebut :  

 

Tabel 1.   PT Semen Padang Tbk 2015-2016 

Tahun Kinerja Lingkungan 
Ukuran Perusahaan 

(Total asset) 

dalam jutaan rupiah) 

Tipe Industri CSR 

2015 4 38,15 1 0.153846 
2016 4 44,22 1 0,098901 

Sumber: www.idx.com dan data diolah  
 

   Dari data tabel 1 di atas bisa dikatakan bahwa  perusahaan PT Semen 

Indonesia Tbk memiliki Penghargaan PROPER sengat baik yang dikategorikan 

sebagai predikat perusahaan yang menjalankan kegiatan lingkungan yang baik 

seperti PT SMGR memiliki nilai PROPER nilai 4 di tahun 2015 maupun 2016 

yang PROPER tersebut dapat di kategorikan sebagai Predikat yang baik begitu 

juga dengan namun dengan nilai PROPER yang baik belum tentu juga 

menjalankan kegiatan CSR yang baik dapat diliat  dari data CSR dari tahun 2015 

dan 2016 mengalami penurunan. Kemudian untuk tipe industry yang high profile 

juga tidak pasti bahwa CSR mengalami peningkatan justru dalam data tersebut 

CSR mengalami penuruan serta perusahaan yang memiliki  total asset  yang baik  

dengan total aset yang bertambah dari tahun 2015 dan 2016 belum tentu 

melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility yang dapat dilihat dari 

Skor CSR yang semakin menurun. Maka, hal ini bertolak belakang dengan teori 

yang dikemukakan oleh Djakman & Machmud (2008) yang mengatakan bahwa 

perusahaan besar cenderung menerapkan pertanggung jawaban sosial yang lebih 

luas. Oleh karna itu, perusahaan tersebut dapat di katakan merugiaan masyarakat 

berserta lingkungan sekitar. 

Terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, profile, ukuran 

dewan komisaris, leverage, ukuran perusahaan, kinerja lingkungan, umur 

perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, 

Tipe Industri dan likuiditas. Pada penelitian ini hanya menggunakan variabel 

Kinerja Lingkungan, Ukuran Perusahaan dan Tipe Industri  yang mempengaruhi 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 
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Kinerja Lingkungan menurut Suratno, dkk (2006) adalah kinerja perusahaan 

dalam menciptakan lingkungan yang baik (green) dalam jurnal Anindito dan 

Ardiyanto,2012. Beberapa penelitian mengenai Kinerja Lingkungan terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility perusahaan seperti anindito & 

Ardiyanto (2012) mengatakan bahwa berpengaruh signifikan , Raharja & permana 

(2012) mengatakan bahwa berpengaruh signifikan, Oktalia (2014) bahwa kinerja 

lingkungan tidak berpengaruh signifikan, Hasan , dkk (2012) mengatakan bahwa 

environmental (Kinerna Lingkungan) tidak berpengaruh signifikan. 

Ukuran Perusahaan merupakan Skala yang digunakan dalam menentukan 

besar kecilnya suatu perusahaan melalui total asset perusahaan (Purwanto, 2011). 

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai Ukuran Perusahaan terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility perusahaan seperti Anggreani 

(2006 mengatakan bahwa berpengaruh tidak signifikan, Purwanto (2011) 

mengatakan bahwa berpengaruh signifikan, Dewi & Keni (2013) mengatakan 

bahwa berpengaruh signifikan, Anugrah dkk (2010) mengatakan bahwa 

berpengaruh signifikan, Hassan, dkk (2012) mengatakan bahwa Signifikan dan 

Nagib, dkk mengatakan bahwa tidak signifikan. 

Tipe Industri merupakan dari latar belakang perusahan atau karakteristik 

perusahaan memalui yang bernama High-Profile dan low-Profile. Beberapa 

penelitian sebelumnya mengenai Tipe Industri terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility perusahaan seperti Karina & Yuyetta (2013) mengatakan 

bahwa berpengaruh tidak signifikan, Prasetiono & Permatasar (2014)  mengatakan 

bahwa berpengaruh signifikan , Purwanto (2011) mengatakan bahwa berpengaruh 

signifikan dan Bayoud (2012) mengatakan bahwa berpengaruh signifikan. 

Penelitian ini merupakan penilitan yang telah dilakukan oleh penelitian 

sebelumnya yang telah ada, adapun Gap Research dari penelitian sebelumnya 

ternyata terbukti masih belum konsisten dalam hasil penelitian. Penelitian tentang 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) masih ada yang 

berpendapat berbeda antara peneliti satu dengan peneliti lainnya, Hal inilah yang 

menjadi lata belakang untuk dilakukannya kembali penelitian tentang 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). Penjelasan yang telah 

disimpulkan di atas tentang Kinerja Lingkungan, Ukuran Perusahaan dan Tipe 
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Industri terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility ternyata masih 

memiliki hasil atau pendapat yang berbeda-beda atau yang di maksud belum 

konsisten. Hal inilah yang membuktikan untuk masih perlunya meneliti lebih 

lanjut. Kemudian, yang membedakan penelitian saya dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada sampel yang di uji dalam penelitian sebelumnya seperti 

Purwanto (2011) yang memiliki sampel seluruh perusahan non keuangan yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2009 dan juga dalam peneltian Anggraini (2006) yang 

memiliki sampel semua perusahaan di BEI tahun 2000-2004. Dengan telah adanya 

fenomena atau gap research yang telah di kemukakan di atas saya tertarik untuk 

meneliti penelitian ini mengenai factor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan 

tanggung jawab social perusahaan. Factor-faktor yang yang di ujikan kembali 

dalam penelitian ini yaitu kinerja lingkungan, ukuran perusahaan dan tipe industry 

terhadap pengungkapan tanggung jawab social perusahaan. Oleh karena itu , saya 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Kinerja 

Lingkungan, Ukuran Perusahaan Dan Tipe Industri Terhadap Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility”. 

 

I.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

a.  Apakah Kinerja Lingkungan berpengaruh Signifikan terhadap 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

b. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh Signifikan terhadap 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

c.  Apakah Tipe Industri berpengaruh Signifikan terhadap Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

 

I.3  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kinerja Lingkungan 

terhadap  pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). 
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b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Ukuran Perusahaan 

terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). 

c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Tipe Industri terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). 

 

I.4  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain: 

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 Corporate Social Responsibility 

(CSR), khususnya Kinerja Lingkungan, Ukuran Perusahaan dan Tipe 

Industri serta dapat diajadikan dasar untuk referensi dalam melakukan 

penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis: 

1) Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi oleh 

para pelaku usaha dan manajemen perusahaan agar perusahaan lebih 

peduli terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

dimasa yang mendatang. 

2) Bagi Masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi mengembangkan diri dan 

usahanya sehingga sasaran untuk mencapai kesejahteraan tercapai dan 

juga dapat menjadi pedoman untuk masyarakat atau LSM agar 

mengetahui sejauh mana perusahaan menjalalankan kegiatan CSR 

tersebut. 

3) Bagi Pemerintah 

Untuk mengetahui sejauh mana penungkapan pertanggung jawaban soial 

perusahaan yang telah dilakukan perusahaan.agar pemerintah dapat 

mempertimbangkan suatu standar pelaporan CSR yang sesuai dengan 

kondisi Indonesia saat ini. 
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