
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

   Perusahaan diwajibkan memiliki dan melakukan tanggung jawab sosial. 

Tanggung jawab sosial yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 

Tahun 2007 mengatakan  lingkungan dirancang untuk memastikan mengembangkan 

ekonomi lebih pesat, maka kualitas hidup dapat meningkat dengan terciptanya 

lingkungan yang efisien untuk bisnis dan masyarakat di sekitarnya. Ini membantu 

mengoordinasikan dan menyeimbangkan hubungan antar perusahaan dan 

menciptakan lingkungan, nilai, budaya dan standar lokal. Pasal 1 (3) Konstitusi 

perusahaan harus berkomitmen dapat mewujudkan tanggung jawab sosial dalam 

pengembangan ekonomi lebih lanjut, menciptakan hidup yang berkualitas dengan 

lingkungan memungkinkan untuk perusahaan itu sendiri, masyarakat dan masyarakat 

sekitarnya. 

Perusahaan tidak lagi menggunakan tangung jawab yang hanya terbatas 

kepada single bottom line. Melainkan menggunakan tanggung jawab  terbatas pada 

triple bottom line (Elkington, 1997) yaitu profit, people, and planet dimana suatu 

perusahaan bisa berhasil jika tidak selalu mementingkan profit saja, tetapi juga lebih 

mementingkan kesenjangan  masyarakat dan selalu peduli dengan lingkungan sekitar 

(Wibisono, 2007). 

  Tanggung jawab perusahaan (CSR) mendapatkan perhatian besar di platform 

organisasi non-pemerintah (LSM), di pemerintah, negara dan bidang penelitian 
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akademis dalam rentang waktu tertentu. Dalam mengembangkan strategi bisnis dari 

beragam industri, semakin banyak perusahaan mulai memberikan keuntungan dalam 

masalah sosial (Hilman dan Keim, 2001). Dalam beberapa tahun terakhir terlihat jelas 

bahwa strategi, kebijakan, dan prosedur sosial seperti itu mungkin tidak memuaskan 

sehingga memberikan tekanan pada perusahaan untuk memberikan infromasi penting 

tentang dampak dari kegiatan masyarakat. Perusahaan harus berupaya mengurangi 

pengaruh negatif dan meningkatkan pengaruh positif suatu operasional perusahaan. 

Nyatanya tanggung jawab sosial melakukan berbagai program sosial untuk 

membangun kesenjangan sosial pada masyarakat. Perusahaan di Indonesia sudah 

banyak melakukan tanggung jawab sosial. Dalam majalah globe asia mengatakan 

bagaimana 50 orang konglomerat Indonesia ikut serta kedalam program tanggung 

jawab sosial  perusahaan  di pimpinnya. Program itu bukan hanya tertuju pada charity  

tapi juga melakukan  pengembangan masyarakat. 

   Menurut Uddin dan Choudhury (2008) Negara-negara ini dibentuk oleh 

masyarakat tradisional yang ditandai oleh domain keluarga, korupsi dan campur 

tangan politik dalam pengelolaan perusahaan. Negara berkembang mengadopsi 

strategi untuk mencapai pembangunan ekonomi dengan cepat, sebagai industrialisasi 

dan daya traik investasi asing (Khan, Muttakin dan Siddiqui, 2013). Masyarakat 

menuntut agar perusahaan mencapai tujuan mereka dengan tanggung jawab sosial 

kepada semua pemangku kepentingan tanpa menyebabkan eksternalitas negatif. 

Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai dan membangun hubungan sehingga dapat 

meningkatkan modal sosial (Freeman, 2008). 
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Tangggung jawab sosial perlu kesadaran dari setiap perusahaan tentang fakta  

kemakmuran dan kemelaratan yang semakin lebar. Oleh karena itu, diwajibkan atau 

tidaknya tanggung jawab sosial adalah komitmen dan kepedulian bagi para pelaku 

bisnis. Tanggung jawab sosial yang bagus lebih  mementingkan pemegang saham dan 

pemilik perusahaan. Karenanya, tanggung jawab sosial tidak fokus pada hasil yang 

digapai.  Pada kenyataan ini, perusahaan dituntut untuk menyelenggarakan dan 

menjelaskan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial  yang ada di perusahaan 

bukan tertuju kepada pemegang saham tetapi kepada pemilik perusahaan. Ini sangat 

penting untuk  diungkapkan kepada  pemangku kepentingan.  

Pada nyatanya yang terjadi sekarang banyak perusahaan yang tidak ikut serta 

pada tanggung jawab sosial  mengatakan  perusahaan diharuskan melakukan 

tanggung jawab sosial, tetapi jika dilihat dari PSAK perusahaan boleh melakukan 

bentuk sukarela pada tanggung  jawab sosia (Wibisono, 2007). 

   Penjelasan diatas, penulis menarik kesimpulan dalam melaksanakan penelitian 

tentang mengungkapkan tanggung jawab sosial dengan judul “Analisis Struktur 

Dewan Direksi dan Kepemilikan Perusahaan Terhadap Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.” 

 

1.2   Permasalahan Penelitian  

Di Indonesia perusahaan harus melakukan dan mengikuti dalam tanggung 

jawab sosial kepada masyarakat sekitar. Sebagaimana disebutkan didalam Undang-

Undang Dasar  mengatakan perusahaan harus berkomitmen dan berperan dalam 
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melekaukan tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kualitas kehidupanyang lebih 

bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri atau masyarakat sekitar. 

Ada beberapa contoh kasus tanggung jawab sosial di Indonesia, diantaranya 

kasus lumpur lapindo di Jawa Timur yang diakibatkan oleh kebocoran pipa akibat 

penggalian yang terlalu dalam sehingga menyebabkan semburan lumpur panas 

keluar, hal ini sudah terjadi selama 13 tahun yang menyebabkan kawasan pemukiman 

dan lahan pertanian tergenang oleh lumpur lapindo. Kasus ini sudah membuktikan 

bahwa terjadinya kegagalan pada tanggung jawab sosial sehingga menimbulkan 

kerugian yang sangat banyak hingga saat ini. Selain itu, ada kasus Freeport yang 

terjadi di Pulau Papua, perusahaan adalah tambang terbesar yang ada di Papua. 

Sampai sekarang kasus ini masih menjadi masalah karena menurut masyarakat sekitar 

dianggap sebagai melanggar adat istiadat, merusak tanah, dan menghancurkan 

perekonomian penduduk. 

Tidak hanya di Indonesia tetapi diluar negri juga ada beberapa perusahaan 

yang tidak memikirkan tanggung jawab sosial, salah satu contoh terbesar adalah 

kasus Chernobyl yang ada di Ukraina. Kasus ini merupakan tragedy dari ledakan 

pembangkit listrik tenaga nuklir yang banyak menelan korban, ledakan ini juga 

membuat radiasi disekitar daerah tersebut dan butuh bertahun-tahun untuk dinyakatan 

bebas radiasi.  
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1.3   Pertanyaan Penelitian 

Latar belakang dapat disimpukan dan diidentifikasi dipertanyaan yang ada 

dibawah: 

1. Apakah independensi dewan direksi berdampak terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial? 

2. Apakah kepemilikan institusional memiliki dampak terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial? 

3. Apakah kepemilikan manajemen memiliki dampak terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial? 

4. Apakah kepemilikan keluarga memiliki dampak terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial? 

5. Apakah kepemilikan manajemen keluarga memiliki dampak terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial? 

 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1  Tujuan Penelitian  

Melihat hasil analisa apakah ada dampak antara independensi dewan direksi 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

1. Melihat hasil analisa apakah ada dampak antara independensi dewan direksi 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

2. Untuk melihat hasil dan analisa apakah ada dampak antara kepemilikan 

institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 
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3. Untuk melihat hasil dan analisa apakah ada dampak signifikan antara 

kepemilikan manajemen terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

4. Untuk melihat hasil dan analisa apakah ada dampak signifikan antara 

kepemilikan keluarga terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

5. Untuk melihat hasil dan analisa apakah ada dampak signifikan antara 

kepemilikan manajemen keluarga terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial. 

1.4.2  Manfaat Penelitian  

  Adapun manfaat dari penulis dalam meneliti dampak pengungkapan CSR: 

1.  Bagi badan usaha (Perseroan Terbatas) 

Perusahaan diharapkan lebih berhati-hati dalam pengungkapan CSR, seperti 

yang dilaksanakan negara-negara barat sebagai salah satu informasi yang 

penting 

2.  Bagi akademis  

Akademis dapat mengetahui lebih dalam tanggung jawab sosial didalam 

perusahaan tentang struktur dewan direksi dan kepemilikan perusahaan. 

3.  Bagi pemerintah 

Untuk mengetahui apakah perusahaan di Indonesia sudah melaksanakan 

tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar. Sehingga pemerintah dapat 

mempertimbangkan standar tanggung jawab sosial dengan kondisi di 

Indonesia. 

 

4.  Bagi masyarakat 
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Penulis berharap dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan. 

 

1.5   Sistematika Pembahasan  

    Bagian ini terdiri dari lima bab yang akan dijelaskan secara garis besar isi dari 

yang akan diteliti sebagai berikut: 

      BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari hasil 

penelitian serta sistematika penulisan penyusunan skripsi ini secara 

keseluruhan. 

      BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini membahas tentang teori yang berkaitan, dalam melandasi 

masalah yang  diteliti dan memberikan rangkuman dari penelitian 

sebelumnya berasal dari sumber-sumber data penelitian dan 

perumusan hipotesis. 

      BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variable dan pengukurannya, teknik pengumpulan 

data serta uji normalitas dan metode analisis regresi panel. 

 

 

      BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN  
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Bab ini menjelaskan uraian yang didapatkan dari hasil uji data 

menggunakan perangkat lunak atau software.  

       BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan 

penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya , keterbatasan 

dari penelitian ini, serta saran atau rekomendasi kepada peneliti yang 

akan datang. 
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