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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini, dunia telah mengalami banyak perubahan dan 

perkembangan mulai dari teknologi, budaya, sosial, dan ekonomi. Revolusi yang 

terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan, revolusi juga melahirkan 

industri dan kapitalisme modern yang membuat uang memiliki peranan yang 

sangat penting. Revolusi industri memberikan dampak yang berpengaruh bagi 

masyarakat, sosial, dan lingkungan sekitar. Industri juga melahirkan kaum buruh 

untuk peningkatan mutu dan kualitas hidup masyarakat, sehingga akan 

menimbulkan kerusakan lingkungan seperti polusi udara, limbah, dan eksploitasi 

hasil alam yang berlebihan (Kartasasmita, 1996). 

Dalam hal ini, akuntansi pun mengalami perubahan dan perkembangan 

yang pesat dengan adanya revolusi industri. Dalam hal pelaporan akuntansi 

digunakan sebagai alat pertanggungjawaban sehingga menyebabkan orientasi 

perusahaan lebih berpihak kepada pemilik saham. Berpihaknya perusahaan 

kepada pemilik modal dapat menyebabkan perusahaan melakukan eksploitasi 

sumber daya alam dan masyarakat secara tidak terkendali, sehingga 

mengakibatkan kerusakan lingkungan alam dan mengganggu kehidupan 

masyarakat (Anggraini, 2006).  Para pemilik modal yang hanya berorientasi pada 

laba material, secara tidak langsung sudah merusak keseimbangan kehidupan 

dengan cara menstimulasi pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki 

masyarakat secara berlebihan yang menyebabkan penurunan pada kondisi sosial. 
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Perkembangan dunia usaha di masa sekarang, hanya mengharapkan laba 

yang setinggi-tingginya tanpa mempedulikan lingkungan sekitar dan dampak yang 

ditimbulkan. Dalam hal ini, perusahaan dituntut untuk meningkatkan perhatiannya 

kepada lingkungan sosial. Perusahaan diharapkan tidak hanya mementingkan 

kepentingan manajemen dan pemilik modal, tetapi juga harus peduli dengan 

karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungan sekitar (Friedman, 1962). 

Masyarakat sangat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana 

perusahaan telah bertindak dalam hal aktivitas sosial yang ada di perusahaan 

untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi, sehingga akan membangun 

kesadaran bagi perusahaan dalam hal lingkungan sosial agar semakin meningkat 

(Wibisono, 2007). Peningkatan tekanan pada perusahaan untuk berperilaku sosial 

memerlukan pengukuran dan menunjukkan bagaimana kegiatan mereka 

mempengaruhi berbagai pemegang saham atau investor termasuk masyarakat dan 

lingkungan. Ini memperluas akuntabilitas manajer untuk menggabungkan dimensi 

sosial dan lingkungan dalam pengukuran dan pengungkapan akuntansi mereka. 

Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dapat 

memainkan peranan yang penting sebagai komunikasi perusahaan dalam 

berperilaku sosial dan mengetahui batas perusahaan menghormati masyarakat 

serta lingkungan sekitar (Hilman & Keim, 2001). Dengan demikian, kesadaran 

global untuk tanggung jawab sosial perusahaan telah meningkat, sehingga akan 

memenuhi kebutuhan atas pengungkapan tanggung jawab sosial yang berkualitas 

tinggi. 

 Di Indonesia, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 

tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas yaitu PP No. 47 
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Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana menyatakan bahwa tanggung jawab 

sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja 

tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau rapat 

umum pemegang saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali 

ditentukan hal lain dalam peraturan perundang-undangan. Sebelum pemerintah 

mengesahkan PP No. 47 Tahun 2012 sudah ada penjelasan mengenai tanggung 

jawab sosial perusahaan yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No.1 Tahun 2004 tentang penyajian laporan keuangan, bagian 

tanggung jawab atas laporan keuangan pada paragraf 09 dinyatakan  bahwa 

perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai 

lingkungan hidup dan laporan nilai tambah atau value added statement, khususnya 

bagi industri yang faktor-faktor lingkungan hidupnya memegang peranan penting 

dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan 

yang memiliki peranan penting. 

Bersamaan dengan meningkatnya kepedulian terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial, tujuan tata kelola perusahaan telah berevolusi untuk 

mengakomodasi hubungan baru yang sebelumnya tidak pernah dianggap penting, 

jadi tata kelola memulai hubungan baru yaitu hubungan bisnis dengan lingkungan 

dan hubungan bisnis dengan masyarakat. Tata kelola perusahaan adalah konsep 

untuk memenuhi persyaratan semua pihak yang terlibat atau stakeholder dengan 

baik yang merupakan informasi akurat yang akan diterima tepat waktu. 

Perusahaan harus mengungkapkan semua kinerja perusahaan secara akurat 

(Ramanarayanan & Snyder, 2012). Tata kelola perusahaan adalah rantai 

mekanisme untuk menyamakan tindakan dan pilihan manajer dengan para 
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pemegang kepentingan perlu secara harmonis berdasarkan lima prinsip yaitu 

keadilan, transparansi, akuntabilitas, kemandirian, dan tanggung jawab (Zerni, 

Kallunki, & Nilsson, 2009). 

Sejak pertengahan 1997 Indonesia telah mengalami krisis ekonomi 

terparah dan terpanjang (Hapsoro, 2008). Salah satu alasan terjadinya krisis 

ekonomi di Indonesia adalah karena lemahnya penegakkan hukum dan tata kelola 

perusahaan yang ada. Menerapkan tata kelola perusahaan merupakan bentuk 

upaya yang signifikan untuk menyingkirkan krisis yang terjadi di Indonesia 

(Suherman, Rahmawati, & Buchdadi, 2011). Salah satu faktor penerapan prinsip 

dalam tata kelola perusahaan yang baik sangat penting untuk dipertimbangkan 

oleh beberapa investor asing dan kreditor sebelum membuat keputusan untuk 

menginvestasikan modal mereka.  

Selanjutnya, di dalam tata kelola perusahaan telah mengembangkan 

untuk memasukkan etika, akuntabilitas, pengungkapan, dan pelaporan (Gill, 

2008). Dengan demikian, prosedur tata kelola perusahaan yang berbeda, seperti 

dewan direksi, komite audit, dan auditor bertanggung jawab untuk memantau dan 

mengendalikan keputusan manajer dan aktivitas perusahaan yang mempengaruhi 

semua para pemegang kepentingan termasuk masyarakat. Ini mungkin 

mengungkapkan korelasi antara kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial 

dengan efektivitas sistem tata kelola perusahaan. 

Sistem tata kelola perusahaan yang efektif dan efesien kemungkinan akan 

memiliki kaitan dengan pengungkapan secara umum dan pengungkapan pada 

kegiatan yang dimiliki akan mempengaruhi masyarakat dan lingkungan sekitar. 

Dari penjelasan di atas, maka penelitian ini mengambil judul “Analisis Pengaruh 
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Tata Kelola Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia’’. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Tingkat kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia masih 

sangat rendah dibandingkan negara asia lainnya. Kriteria penilaian kualitas dari 

pengungkapan tanggung jawab sosial  yang diambil dari sejumlah indikator dalam 

kerangka Global Reporting Initiative (GRI) dan beberapa faktor lainnya yaitu 

mengenai tata kelola perusahaan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Tata kelola perusahaan adalah kunci utama yang mendasar pada 

pengungkapan tanggung jawab sosial, serta pemerintah dan para pemegang 

kepentingan industri memiliki hubungan yang bertindak sebagai peranan penting 

dalam memastikan pelaporan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. Hasil 

studi yang dipublikasikan dalam acara Conference on Corporate Governance and 

Responsibility: Theory Meets Practice, yang digelar oleh Organizations National 

University of Singapore (NUS) dan ASEAN CSR Network (ACN). Konferensi itu 

bertujuan untuk menghubungkan para pemegang kepentingan perusahaan dalam 

pembangunan berkelanjutan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial di 

pelaporan tahunan. Dalam hal ini, banyak perusahaan yang masih kurang 

mengerti akan dasar dari pengungkapan tanggung jawab sosial di pelaporan 

keuangan itu sendiri dan jika disalahgunakan atau penyalahgunaan dana untuk 

tanggung jawab sosial perusahaan akan berakibat fatal bagi perusahaan. 

Sebagai contoh dari kasus PT Vale Indonesia yang berada di Sulawesi 

Tengah, pada tahun 2016 kasus dana untuk tanggung jawab sosial perusahaan 
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yang dimiliki PT Vale Indonesia senilai Rp 11,7 miliar. Lembaga swadaya 

masyarakat Front Pemuda Peduli Daerah (FPPD) Sulawesi Tengah melaporkan 

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola ke Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Gurbernur dilaporkan terkait dugaan korupsi dana Corporate Social 

Responsibility (CSR) PT Vale Indonesia senilai Rp 11,7 miliar dan belasan kasus 

proyek lainnya. 

Dalam laporan ke KPK No. 87808 tanggal 09 Desember 2016, FPPD 

menduga gurbernur telah meninggalkan hak-hak rakyat mendapatkan dana CSR 

atas beroperasinya perusahaan yang mengolah sumber daya alam di wilayah 

setempat. Dalam laporan, gurbernur diduga melakukan penyalahgunaan 

kekuasaan terhadap penggunaan dana CSR dari PT Vale Indonesia, yang diterima 

pada 14 Januari 2016. Dana tersebut tidak digunakan untuk pembangunan 

berkelanjutan, tapi melenceng dari tujuan yang sebenarnya. 

Distribusi dana tidak bersentuhan dengan substansi kepentingan dan 

kebutuhan rakyat secara langsung. Penandatanganan serah terima dana tanggung 

jawab sosial dilakukan di ruang kerja Wakil Gubernur, Direktur PT Vale 

Indonesia, Nikolas D. Karter, dengan tegas menyebutkan dana Rp 11,7 miliar itu 

adalah bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan untuk membantu 

masyarakat Sulawesi Tengah dan telah direncanakan sejak tahun 2015.  

Dengan adanya kasus serta permasalahan yang dijelaskan di atas, maka 

perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai pengungkapan tanggung 

jawab sosial agar perusahaan dapat mengambil keputusan dan tindakan yang tepat 

atas pelaporan pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan tujuan 

perusahaan. 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

Dari latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka 

beberapa pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial? 

2. Apakah dewan independensi berpengaruh terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial? 

3. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial? 

4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial? 

5. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial? 

6. Apakah leverage berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial? 

7. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial? 

8. Apakah return on assets berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial? 

9. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1  Tujuan Penelitian  

Setelah merumuskan masalah yang telah dilampirkan di atas, maka 

peneliti menyimpulkan beberapa tujuan mengenai penelitian, diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial. 

2. Untuk mengetahui pengaruh dewan independensi terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial. 

5. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan keluarga terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial. 

6. Untuk mengetahui pengaruh dari leverage terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial. 

7. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial. 

8. Untuk mengetahui pengaruh return on assets terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial. 

9. Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

Dari beberapa tujuan di atas, maka penelitian ini juga memiliki manfaat 

untuk beberapa aspek, sebagai berikut: 

1. Bagi akademisi 

Penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi untuk penelitian-

penelitian baru dan juga sebagai bahan pengujian untuk konsep atau teori 

tentang tanggung jawab sosial serta menambah wawasan. 

2. Bagi praktisi 

Dapat dijadikan sebagai referensi serta bahan untuk pertimbangan dalam 

mengambil keputusan serta kebijakan terkait pengungkapan tanggung 

jawab sosial dalam pelaporan keuangan perusahaan atau organisasi.  

3. Bagi investor 

Sebagai bahan untuk memberikan informasi kepada para investor yang 

peduli dengan lingkungan mengenai perusahaan yang telah melakukan 

pengungkapan tanggung jawab sosial, sehingga menjadi pertimbangan 

dalam menentukan langkah investasi selanjutnya. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Agar memudahkan pembaca untuk mengetahui penelitian ini, maka 

penulis menyusun sistematika pembahasan secara menyeluruh. Sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut: 
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BAB   I PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang 

penelitian, permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 Dalam bab ini membahas tentang teori-teori atau penelitian terdahulu 

yang berasal dari berbagai sumber penelitian yang dikumpulkan 

selama perumusan hipotesis serta pelaksanaan dalam penelitian.   

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini mendeskripsikan uraian tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel serta pengukurannya, teknik 

pengumpulan data, metode analisis data statistik deskriptif, uji outlier, 

uji regresi panel, pemilihan model terbaik, uji F, uji t, dan adjusted R-

square. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini mendeskripsikan tentang objek penelitian, analisis data, dan 

pembahasan pada hasil uji data. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini memberikan rincian mengenai kesimpulan, keterbatasan, dan 

rekomendasi atas penelitian. 
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