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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setiap entitas mempunyai tanggung jawab terhadap pemangku 

kepentingan dalam mengoperasikan organisasi bisnis. Tanggung jawab tersebut 

baik dari pihak eksternal maupun internal. Pemangku kepentingan yang terlibat 

dalam suatu bisnis yaitu pemegang saham, karyawan, pemasok, pelanggan, 

komunitas serta lingkungan sekitarnya. Tanggung jawab yang dilakukan setiap 

entitas adalah tanggung jawab sosial dengan memandang seberapa tinggi tingkat 

kesadaran perusahaan dalam menentukan keputusan dari usahanya yang 

berdampak pada publik (Shafai, Amran & Ganesan, 2018). 

Menurut Shafai et al. (2018) perkembangan praktik serta corporate 

social responsibility (CSR) disclosure di Indonesia bermula dengan adanya 

dukungan dari Pemerintah, dimana dikeluarkan kebijakan terhadap kewajiban 

untuk melakukan praktik dan pengungkapan CSR melalui UU Perseroan Terbatas 

dengan No. 40 tahun 2007, pasal 66 dan 74. Disebutkan dalam pasal 66 ayat (2) 

bagian c bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga 

diwajibkan untuk melaporkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan 

pada pasal 74 juga disebutkan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan 

sumber daya alam. 

Permintaan akan CSR dari para pemangku kepentingan semakin 

meningkat, yang mengantisipasi perusahaan untuk bekerja diluar maksimalisasi 

laba dan terlibat dalam kegiatan yang lebih bertanggung jawab secara sosial serta 

bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Banyaknya negara maju mengalami 

krisis keuangan yang parah, menyebabkan masyarakat semakin memerlukan 

perusahaan untuk dapat lebih bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan 

dan juga mendorong pengembangan masyarakat lokal serta keselamatan kerja. 

Selain itu, CSR juga sering dijadikan pembahasan dan diperdebatkan oleh para 

peneliti untuk peran dan keuntungannya, dengan beberapa isu ekonomi yang 

pernah terjadi sebelumnya seperti skandal Enron, krisis keuangan Asia pada tahun 
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1997 dan krisis AS. Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan diberikan 

dorongan untuk lebih berkomitmen dalam menjalankan CSR (Villafuerte, 2015). 

Banjir lumpur panas yang disebabkan oleh perusahaan minyak dan gas 

bumi (Lapindo Brantas) merupakan insiden lingkungan yang terkenal di 

Indonesia. Konsep CSR menjadi populer karena adanya insiden tersebut. 

Akibatnya delapan desa terendam dan 13.000 orang harus diungsikan. Selain itu, 

Newmont yang merupakan perusahaan tambang emas yang telah menyebabkan 

kematian yang cukup tinggi pada masyarakat Teluk Buyat, khususnya kaum 

perempuan dan anak-anak yang dikarenakan terkontaminasinya air minum 

masyarakat oleh polusi arsen. Dengan adanya kasus contoh diatas, maka sangat 

mendorong masyarakat umum dan juga pemerintah untuk menuntut adanya CSR 

(Setyorini & Ishak, 2012).  

CSR dilakukan entitas bukan hanya sebatas dengan tujuan untuk 

memperoleh izin sosial dari masyarakat sekitar, melainkan agar operasional 

perusahaan dapat diterima serta meminimalkan kerugian lingkungan dari kegiatan 

operasionalnya. Lebih jauhnya CSR memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas 

hidup dari pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, CSR dipercaya dapat menjadi 

salah satu kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas hidup tersebut. Pemangku 

kepentingan yang dijelaskan di atas juga pada dasarnya mempunyai visi yang 

serupa yaitu kesejahteraan dan kemakmuran. Suatu entitas bukan hanya memiliki 

kewajiban ekonomis serta tanggung jawab terhadap para pemegang saham, tetapi 

memiliki tanggung jawab juga kepada pihak luar lainnya yang memiliki 

kepentingan terhadap perusahaan (Villafuerte, 2015).  

Ungkapan diatas sebenarnya ingin menyampaikan kepada seluruh pihak 

entitas ataupun pemerintah bahwa perlu adanya kegiatan CSR.  Pentingnya CSR 

ini dinilai, dimana sekarang ini berbagai praktik bisnis yang dilakukan perusahaan 

yang telah banyak merugikan masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Contoh 

kerusakan lingkungan oleh praktik bisnis tersebut juga dapat dilihat dari salah 

perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia yaitu Freeport yang telah dikecam 

oleh berbagai pihak mengenai tuduhan atas kerusakan terhadap lingkungan. Oleh 

karena itu, sebagian besar perusahaan diberikan dorongan untuk selalu 
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memperhatikan dan lebih berkomitmen dalam menjalankan CSR (Villafuerte, 

2015). 

Kebijakan praktik CSR dilakukan oleh seorang manajer perusahaan 

terkadang bertujuan hanya untuk menghindari kecurigaan dari para pemangku 

kepentingan. Praktik CSR memiliki kaitan antara kewajiban moral yang diberikan 

oleh suatu entitas terhadap lingkungan, kesehatan, pengelolaan sumber daya 

manusia, keselamatan karyawan pada lingkungan tempat kerja serta menjaga 

hubungan dengan para pemasok dan pelanggan. CSR sendiri kerap dijadikan 

sebagai alat yang digunakan oleh perusahaan dengan tujuan menutupi kelemahan 

manajemen. Manajemen perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut bisa 

melakukan praktik CSR dengan menjaga lingkungan tempat perusahaan 

melakukan operasional dan kegiatan-kegiatan sosial, dengan tujuan membantu 

masyarakat sekitar. Dengan strategi yang dilakukan tersebut, manajer juga 

berharap untuk mengurangi resiko diberhentikan dari perusahaan bila proses 

kegiatan manajemen laba telah terbongkar (Cespa & Cestone, 2007).  

Terdapat berbagai pemahaman kita mengenai CSR dan juga aktivitas 

atau perilaku entitas. Pemahaman CSR yang paling dominan saat ini bahwa CSR 

adalah suatu kegiatan atau kebijakan yang sifatnya melebihi profit dan bukan 

hanya sekedar hubungan sosial terhadap masyarakat, tetapi CSR diharapkan dapat 

memberikan hal-hal yang bersifat positif terhadap masyarakat melebihi peraturan 

pemerintah terhadap CSR. Suatu perusahaan tidak mungkin membawakan 

kemakmuran bagi masyarakatnya tanpa mendatangkan keuntungan bagi 

perusahaannya. Dilihat dari sisi lain juga, ekonomi yang berkompetitif tinggi juga 

tidak bisa dihasilkan dari lahan sosial yang hampa (Villafuerte, 2015). 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

Imam (2002) menjelaskan bahwa keruntuhan Enron bukan hanya 

dikarenakan kegagalan dalam pengelolaan perusahaan, tetapi juga disebabkan 

oleh praktik manajemen laba yang dilakukan. Akibat dari keruntuhan Enron, 

membuat pemegang saham, calon investor dan juga para pemangku kepentingan 

menyadari pentingnya prinsip bisnis dan praktik tata kelola perusahaan. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terjadinya konflik agensi ketika manajer 
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mempraktikkan tindakan oportunistik dengan tujuan untuk memaksimalkan 

ataupun menaikan nilai perusahaan, seperti praktik manajemen laba, yang dapat 

menyesatkan pemangku kepentingan pada nilai sebenarnya dari perusahaan dan 

dapat membuat pihak dari luar ataupun calon investor membuat keputusan 

ekonomi yang salah (Xie, Davidson & Dadalt, 2003).  

Indonesia banyak memiliki perusahaan asing dan juga perusahaan lokal 

tapi dimiliki oleh warga asing ataupun memiliki kepemilikan asing yang tinggi, 

biasanya perusahaan tersebut tidak terlalu memperhatikan keramahan lingkungan, 

masyarakat dan alam sekitarnya sehingga secara keseluruhan dapat membuat 

kerugian bagi Indonesia. CSR dinilai sangat penting diterapkan untuk para 

perusahaan tersebut karena hanya dengan cara tersebut perusahaan asing yang 

melakukan operasional yang dapat merugikan Indonesia turut memperbaiki 

Indonesia, namun hal ini tidak begitu berpengaruh signifikan yang dikarenakan 

kurangnya ketegasan pemerintah dalam menindak perusahaan yang telah 

melanggar peraturan yang telah ditetapkan. PT. Freeport Indonesia adalah salah 

satu perusahaan yang memiliki kepemilikan asing sangat tinggi dan turut dalam 

merugikan masyarakat dengan sisa-sisa bekas penambangan, kerusakan 

lingkungan dan juga konflik perusahaan dengan warga Papua yang tidak turut 

terselesaikan karena tidak adanya inisiatif sendiri dari perusahaan tersebut untuk 

melaksanakan CSR demi memperbaiki lingkungan disekitarnya 

(www.voaindonesia.com, 2017). 

Kebijaksanaan manajerial oportunistik lainnya yaitu penghindaran pajak, 

cara tersebut juga meningkatkan nilai bagi pemegang saham karena itu manajer 

diharapkan berupaya memberikan cara terbaik dalam meminimalkan pajak. 

Penghindaran pajak memungkinkan manajer oportunistik untuk memenuhi 

kepentingan mereka sendiri. Meskipun manajer diharapkan mengurangi 

kewajiban pajak agar pemegang saham dapat menikmati dividen yang lebih 

tinggi, pemisahan kepemilikan dan kontrol dapat memberikan ruang bagi manajer 

untuk membuat keputusan pajak perusahaan yang mereplikasi minat pribadi 

mereka (Christensen & Murphy, 2004). 

Pada laporan dari perpajakan negara tahun 2017 menyatakan bahwa 

Indonesia mendapatkan kerugian sebesar Rp. 110 Trilliun setiap tahunnya, 

Susanti. Analisis Pengaruh Manajemen Laba, Penghindaran Pajak dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan 
terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository©2020

http://www.voaindonesia.com/


5 

 

 

  Universitas Internasional Batam 
 

dikarenakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan 

usaha. Dari kerugian negara setiap tahunnya, banyak dipraktikkan oleh badan 

usaha sebesar 80% dan 20% berasal dari wajib pajak perorangan. Ini mendorong 

pemerintah harus lebih tegas dalam menjalankan UU No. 14 tahun 2018 tentang 

keterbukaan informasi publik (www.suara.com, 2017). 

Banyaknya perusahaan di Indonesia khususnya sektor mineral dan batu 

bara melakukan praktik penghindaran pajak guna meningkatkan keuntungan 

maksimal bagi para pemegang saham. Menurut laporan dari perpajakan negara 

tahun 2017 juga menyebutkan bahwa penghindaran pajak banyak dilakukan oleh 

badan usaha yang memiliki kepemilikan asing terbesar ataupun perusahaan asing, 

hal ini merupakan dorongan untuk perusahaan yang dominan memiliki 

kepemilikan asing harus lebih transparan dalam melakukan pelaporan informasi 

publik khususnya soal perpajakan (www.suara.com, 2017). 

Pandangan Husyenov (2012) bahwa dengan self assessment system yang 

berlaku memungkinkan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak 

dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan dengan tujuan efisiensi 

biaya. Emiten yang melakukan praktik penghindaran pajak dinilai tidak 

bertanggung jawab secara sosial. Hal ini memberi dampak buruk bagi perusahaan 

karena publik cenderung lebih sensitif terhadap berita-berita yang negatif. Ketika 

praktik penghindaran pajak diketahui oleh publik, maka publik menilai 

perusahaan telah melanggar peraturan karena tidak membayar pajak yang 

sesungguhnya. Hal ini bisa berdampak buruk pada pandangan publik terhadap 

perusahaan dan lebih buruknya lagi perusahaan akan kehilangan legitimasi dari 

publik atau mungkin bisa berdampak pada kebangkrutan perusahaan. 

Penelitian sebelumnya telah secara dominan menyatakan adanya korelasi 

positif antara tata kelola perusahaan terhadap CSR. Teori institusional 

mengusulkan bahwa tata kelola terkadang diadopsi dengan tujuan mendapatkan 

legitimasi. Konsep CSR memiliki kemampuan dalam menghilangkan 

kekhawatiran ancaman terhadap legitimasi organisasi, sehingga pengungkapan 

CSR sangat dibutuhkan (Johnshon & Greening 1999; Jo & Harjoto 2011).  

Memberikan pengungkapan luas pada kegiatan CSR dapat menjadi 

mekanisme untuk kesejahteraan perusahaan. Beberapa manfaat yang dapat 

Susanti. Analisis Pengaruh Manajemen Laba, Penghindaran Pajak dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan 
terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository©2020

http://www.suara.com/
http://www.suara.com/


6 

 

 

  Universitas Internasional Batam 
 

diperoleh perusahaan adalah peningkatan kinerja keuangan, peningkatan citra 

serta reputasi, pencapaian keunggulan kompetitif dan peningkatan nilai 

perusahaan (Amran & Khalid, 2009).  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka berikut 

dikemukakan pertanyaan penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan CSR? 

2. Bagaimana pengaruh penghindaran pajak terhadap pengungkapan CSR? 

3. Bagaimana pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan CSR? 

4. Bagaimana pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan 

CSR?  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris bahwa 

apakah terdapat korelasi variabel penelitian: 

1. manajemen laba terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI; 

2. penghindaran pajak terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI; 

3. struktur kepemilikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI dan; 

4. tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan 

yang terdaftar di BEI. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk akademisi, penelitian akan melengkapi penemuan-penemuan nyata 

di bidang keuangan maupun akuntansi sehingga bisa menjadi salah satu 

bahan kajian ataupun acuan penelitian sejenis di waktu yang akan datang; 
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2. Untuk calon investor ataupun investor, penelitian ini memaparkan 

informasi tambahan tentang CSR agar menjadi pertimbangan dalam 

penilaian terhadap invetasi yang akan diambil dan; 

3. Bagi perusahaan, penelitian ini sebagai salah satu acuan ataupun 

dorongan untuk para manajemen perusahaan untuk lebih memperhatikan 

dan berkomitmen terhadap pengungkapan CSR. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Sebagai gambaran keseluruhan penelitian ini, maka rincian pembahasan 

penelitian ini tertera dibawah: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bagian 1 (Satu) dibahas dan diuraikan empat aspek dari 

pendahuluan yaitu: dorongan dilakukannya penelitian, desakan dalam 

penelitian, tujuan dilakukan penelitian, dan manfaat yang diberikan 

dalam penelitian serta rincian dari penelitian. 

BAB II: KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bagian 2 (Dua) memberikan pemahaman konsep teoritis yang 

akan dipakai sebagai dasar untuk menjawab permasalahan penelitian. 

Bagian 2 (Dua) juga akan menguraikan tentang literatur-literatur 

konsep teoritis yang relevan dengan perumusan masalah dan tujuan 

penelitian serta menentukan model penelitian dan membuat hipotesis 

untuk penelitian. 

BAB III:  METODE PENELITIAN 

Pada bagian 3 (Tiga) penulis memaparkan susunan dan cara penelitian 

dilakukan, pemilihan objek penelitian, pengertian variabel, metode 

pengumpulan data dan prosedur analisis data yang akan dilakukan 

penulis terhadap permasalahan yang akan dibahas. 

BAB IV:  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bagian 4 (Empat) menjelaskan hasil analisis terhadap pengolahan data 

serta memberikan pembahasan atas data yang didapatkan tersebut. 

BAB V:  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 
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Dalam bagian 5 (Lima) penulis menguraikan akhir bagian dari 

penelitian dengan memaparkan kesimpulan yang diambil dari 

penelitian, menjelaskan kekurangan hasil penelitian dan memberikan 

saran untuk penelitian kedepannya.  
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