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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tanggung jawab sosial atau biasanya dikenal dengan bahasa inggrisnya 

“Corporate Social Responsibility” (CSR) dapat didefinisikan sebagai sebagian 

usaha perusahaan yang berhubungan dengan ekonomi, hukum, etika, dan tanggung 

jawab dermawan serta dampak positif pada pemegang saham inti (Huang & Zhao, 

2016). Secara global, sejak tahun 1970-an sebutan CSR baru mulai digunakan. 

Menurut Carroll (1979), konten dan objek tanggung jawab sosial dapat 

dikategorikan dalam tingkat analisis dan perspektif pemegang saham. Tanggung 

jawab sosial dibagikan menjadi 4 kategori yaitu tanggung jawab sosial ekonomi, 

etika, hukum dan dermawan. Perusahaan mempunyai tanggung jawab dalam 

menghasilkan produk, mencapai keuntungan ekonomi, dan memenuhi keperluaan 

pelanggan (tanggung jawab sosial ekonomi), memenuhi hukum dan peraturan yang 

berlaku yang ditetapkan pemerintah sebagai peraturan dasar (tanggung jawab sosial 

hukum), etis tanggung jawab mencakup kegiatan dan praktik tersebut yang 

diharapkan atau dilarang oleh anggota masyarakat dan mewujudkan standar, norma, 

atau harapan karyawan, pemegang saham, dan masyarakat menganggap adil atau 

sesuai dengan kepentingan atau perlindungan hak moral para pemangku 

kepentingan (tanggung jawab sosial etika), tanggung jawab sosial dermawan 

mencakup tindakan perusahaan di mana untuk menanggapi harapan masyarakat 

bahwa bisnis menjadi warga perusahaan yang baik (Carroll, 1979, 1991). Perspektif 

pemangku kepentingan berdasarkan teori-teori pemangku kepentingan yang telah 

ada, sehingga gabungan teori-teori pemangku kepentingan dapat membantu 

Julianto, Analisis Pengaruh Koneksi Politik dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2019. 
UIB Repository©2019



2 

 

  Universitas Internasional Batam 

 

tanggung jawab sosial menyediakan definisi yang jelas dan pengukuran yang tepat 

(Carroll, 1991). 

Fonemena saat ini masyarakat luas sangat memperhatikan pengungkapan 

CSR karena masyarakat mengganggap dalam pasar ekonomi perusahaan memiliki 

peranan yang penting sehingga selain tujuan ekonomi yang difokuskan perusahaan, 

peranan tanggung jawab lingkungan dan sosial juga harus difokuskan dalam 

pelaporan baik internal mau pun eksternal (Juhmani, 2014). Pengungkapan CSR 

dipengaruhi banyak faktor, salah satunya yaitu koneksi politik. Dalam mencapai 

keberhasilannya, lingkungan politik selau mengaitkan pada keberhasilan 

perusahaan karena sesuai dengan tujuannya yang merumuskan kebijakan publik 

termasuk untuk kepentingan dunia bisnis. Politik negara juga ditunjang oleh dunia 

bisnis sehingga dapat dikatakan bahwa dua hal tersebut saling berkaitan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka istilah perusahaan terkoneksi politik muncul 

(Faccio, 2006). Menurut Faccio (2006) suatu perusahaan dikatakan terkoneksi 

politik apabila salah satu dari pemegang saham yang mengendalikan 10% suara, 

baik secara langsung mau pun tidak langusng atau jajaran direksi merupakan 

seorang anggota parlemen, menteri, atau kepala negara, atau seseorang politisi. 

Dengan memperlancar pengembangan, perusahaan memilih untuk membangun dan 

menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah. Dalam memelihara koneksi 

politik, perusahaan harus memenuhi kebutuhan pemerintah sehingga perusahaan 

yang terkoneksi politik akan meningkatkan investasi dalam tanggung jawab sosial 

apabila kebutuhan pemerintah yaitu fokus pada tanggung jawab sosial (Huang & 

Zhao, 2016). Dikutip dari (www.pelita.co.id), di Indonesia perusahaan terbuka (Tbk) 

hampir 22% mempunyai jalur politik sehingga hal ini sudah tidak asing. 
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Kemudahan dari perusahaan terkoneksi politik berupa kemungkinan perusahaan 

memiliki kekuatan pasar yang lebih unggul dan menikmati pajak yang rendah 

(Faccio, 2006).  

Selain faktor koneksi politik, faktor tata kelola perusahaan juga 

mempengaruhi pengungkapan CSR seperti kepemilikan manajerial, CEO dualitas 

dan direktur independen. Perusahaan akan memastikan akuntabilitas, kepatuhan 

dan transparansi yang menjadi tanggung jawab kepada semua pemegang sahamnya. 

Perusahaan yang memiliki kualitas tata kelola yang baik akan meningkatkan 

pengungkapan CSR (Garas & Elmassah, 2018). 

Penelitian mendalam dilakukan berdasarkan latar belakang di atas dengan 

dijudulkan “Analisis Pengaruh Koneksi Politik dan Tata Kelola Perusahaan 

Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Fokus dengan pengungkapan CSR di Malaysia yang memiliki multi-etnis 

populasi dengan status ekonomi yang berbeda, intervensi pemerintah kemungkinan 

ikut berperan. Intervensi pemerintah dan keberadaan politisi dalam susunan dewan 

mungkin akan mengefek penentuan keputusan perusahaan dan lintasan bisnis. 

Tujuan pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah untuk 

menjalin hubungan dan melindungi kepentingannya dengan politisi yang 

bersangkutan (Rahman & Ismail, 2016). 
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Perkembangan CSR di Indonesia seharusnya tidak menyisakan dua 

persoalan pokok yaitu kewajiban pelaksanaan CSR yang belum jelas dan manfaat 

pelaksanaan CSR tersebut. Hal yang berkaitan dengan persoalan pertama yakni 

siapakah yang melaksanakan CSR, apakah perusahaan yang menjalankan usaha dan 

berkaitan langsung dengan sumber daya alam (SDA) atau perusahaan yang tidak 

berkaitan langsung dengan SDA tetapi aktivitasnya berdampak terhadap SDA. Hal 

persoalan kedua yaitu perusahaan mengklaim bahwa CSR telah dilakukan kepada 

pemangku kepentingan, namun pemangku kepentingan belum belum merasakan 

manfaat program tersebut (https://ksm.ui.ac.id/menguak-problematika-csr-di-

indonesia/). 

Salah satu hal yang kemungkinan mengakibatkan adanya kejadian hal-hal 

ini adalah perusahaan mengusungkan program CSR belum didasarkan atau 

ditekankan pada penilaian aktivitas masyarakat lokal, seperti pembangunan 

infrastruktur berupa jalan. Walau pun masyarakat menikmati manfaat atas 

infrastruktur tersebut, namun dalam tingkatan tertentu hal tersebut sebenarnya juga 

membantu proses produksinya perusahaan (https://ksm.ui.ac.id/menguak-

problematika-csr-di-indonesia/). 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Perumusan pertanyaan berikut didasarkan pada latar belakang di atas: 

1. Apakah koneksi politik memiliki efek terhadap pengungkapan CSR? 

2. Apakah kepemilikan pemerintah memili efek terhadap pengungkapan 

CSR? 

3. Apakah kepemilikan publik memiliki efek terhadap pengungkapan CSR? 
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4. Apakah kepemilikan asing memiliki efek terhadap pengungkapan CSR? 

5. Apakah ukuran komite audit memiliki efek terhadap pengungkapan CSR? 

6. Apakah rapat dewan direksi memiliki efek terhadap pengungkapan CSR? 

7. Apakah direktur independen memiliki efek terhadap pengungkapan CSR? 

8. Apakah ukuran dewan direksi memilik efek terhadap pengungkapan CSR? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berikut merupakan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui apakah koneksi politik memiliki efek terhadap 

pengungkapan CSR. 

2. Untuk mengetahui apakah kepemilikan pemerintah memiliki efek 

terhadap pengungkapan CSR. 

3. Untuk mengetahui apakah kepemilikan publik memiliki efek terhadap 

pengungkapan CSR. 

4. Untuk mengetahui apakah kepemilikan asing memiliki efek terhadap 

pengungkapan CSR. 

5. Untuk mengetahui apakah ukuran komite audit memili efek terhadap 

pengungkapan CSR. 

6. Untuk mengetahui apakah rapat dewan direksi memiliki efek terhadap 

pengungkapan CSR. 

7. Untuk mengetahui apakah direktur independen memiliki efek terhadap 

pengungkapan CSR. 
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8. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan direksi memiliki efek terhadap 

pengungkapan CSR. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Berikut merupakan ekspektasi terhadap manfaat hasil penelitian ini: 

1. Bagi investor 

Dapat menyediakan suatu acuan dan gambaran dalam menganalisis 

dampak koneksi politik dan faktor lain dalam melaksanakan pengambilan 

keputusan investasi. 

2. Bagi perusahaan. 

Dapat menyediakan suatu tambahan informasi tentang dampak-dampak 

dari faktor lain yang kemungkinan bisa mempengaruhi pengungkapan 

CSR. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk praktik bisnis dimana 

menjelaskan bahwa koneksi politik dapat mengefek terhadap keputusan 

dan lintasan bisnis. 

3. Bagi akademisi 

Dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya 

dan tambahan pengetahuan tentang pengungkapan CSR dapat dipengaruhi 

oleh koneksi politik dan faktor lainnya. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Dalam menyusun laporan skripsi ini diperlukan beberapa sistematika 

pembahasan berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini disajikan tentang penelitian mengenai latar belakang, 

permasalahan, pertanyaan, tujuan dan manfaat serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab ini disajikan tentang kerangka teoritis yang berkaitan dengan 

topik penelitian, model penelitian sebelumnya, model penelitian yang 

diusulkan dalam penelitian ini dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel beserta pengukurannya, teknik pengumpulan 

data dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini diuraikan hasil pengujian data, analisis data statistik 

deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji regresi panel dan hasil uji hipotesis 

beserta pembahasan dari hasil analisis-analisis yang dilakukan. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang merupakan 

jawaban atas permaslahan penelitian yang dirumuskan dalam 

pendahuluan, keterbatasan dari penelitian ini serta rekomendasi yang 

dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 
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