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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal

dengan sebutan Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure ialah suatu

teori beserta kegiatan yang dilaksanakan oleh sebuah entitas dalam hal tanggung

jawabnya akan bidang lingkungan maupun sosial di mana industri tersebut

beroperasi. Konsep tanggung jawab sosial ini melibatkan beberapa hal yang

berhubungan dengan perilaku perusahaan dalam lingkungan sosialnya di luar

bidang ekonomi eksklusif melalui perusahaan secara tradisional terkait. Tanggung

jawab ini dapat diartikan sebagai sebuah komitmen perusahaan untuk

berpartisipasi dalam hal melakukan pembangunan ekonomi berkelanjutan

sehingga berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya seperti masyarakat

maupun lingkungan yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Bulan dan Astika

(2014) mengatakan bahwa perusahaan yang ingin memiliki kelangsungan hidup

harus fokus pada “3P” yakni planet, profit dan people. Seperti yang terdapat pada

teori (triple bottom line) yang artinya ialah selain fokus kepada sebuah

keuntungan, perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat

yang ada disekitarnya, serta ikut berpartisipasi dalam memelihara kelestarian

lingkungan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh sebuah perusahaan dapat menimbulkan

efek positif dan negatif. Efek positif ibarat menyediakan lapangan pekerjaan, hal

tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat menggunakan produk yang

dihasilkan. Selain itu efek negatif yang akan timbul dari kegiatan perusahaan yang

menyebabkan kemusnahan terhadap lingkungan seperti menyusutnya sumber daya,

terjadinya bencana alam, polusi, dan pemakaian tenaga kerja yang terlalu

berlebihan menyebabkan terganggunya kelangsungan hidup manusia yang berada

di sekitar wilayah industri (Prima & Keni, 2013).

Selain memberikan sebuah manfaat atas ekonomi, perusahaan memiliki

fungsi yang sangat penting dalam membagikan partisipasi mengenai sosial dan

lingkungan masyarakat. Tanggung jawab sosial harus terlaksana dengan baik agar

terwujudnya perusahaan yang memiliki rasa peduli dan dapat memberikan
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gambaran berupa pengaruh yang positif terhadap masyarakat maupun lingkungan

sekitar perusahaan.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial ialah sebuah kewajiban yang patut

untuk dilakukan bagi setiap perusahaan. Lain halnya dengan apa yang akan terjadi

di lapangan, masih terdapat perusahaan yang mengabaikan sebuah tanggung

jawab tersebut. Komitmen suatu entitas terhadap tanggung jawab dijelaskan

dengan mengungkapkan laporan tahunan perusahaan tersebut. Pengungkapan atas

aktivitas pada bidang lingkungan ini berperan sebagai suatu sarana untuk

menyampaikan informasi yang dirancang guna memenuhi akuntabilitas dan

menunjukan perhatian yang diberikan perusahaan kepada lingkungan disekitarnya

(Shearer, 2002). Para pejabat yang berkepentingan tidak saja fokus guna melihat

keuntungan yang diperoleh entitas tersebut, melainkan juga melihat apakah

partisipasi yang dilakukan entitas kepada masyarakat. Pengungkapan tanggung

jawab dalam laporan keuangan ialah bagian terpenting yang akan dilihat oleh

seorang investor yang memiliki tujuan dalam melakukan pengambilan sebuah

keputusan atas investasi (Chek, 2013).

Dalam hal ini terdapat pula beberapa hal yang mampu mempengaruhi

sebuah tanggung jawab yakni tata kelola yang lebih berfokus pada komposisi

dewan. Tata kelola ialah suatu hubungan akan kebijakan, kebiasaan, aturan, dan

proses yang dapat memberikan pengaruh dalam mengelola, mengarahkan, serta

mengontrol suatu entitas. Tata kelola yang ada di penelitian ini berhubungan

dengan komposisi dewan yang ada dalam suatu entitas yakni ialah ukuran dewan

direksi, dewan direksi independen, direksi wanita, dan rapat yang dilaksanakan

oleh anggota direksi. Tata kelola ini mempunyai pengaruh yang secara tidak

langsung pada tanggung jawab yang terdapat pada entitas. Oleh sebab itu tata

kelola ini dapat dijadikan sebuah dasar dalam melaksanakan tanggung jawab

sosial sehingga diharapkan bisa sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan

(Setyarini & Paramitha, 2011).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas mengenai tanggung

jawab sosial perusahaan, sehingga penulis harus melakukan sebuah penelitian

terhadap tanggung jawab sosial. Penelitian ini diberi judul “Pengaruh Tata
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Kelola Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”

1.2 Urgensi Penelitian

Berkembangnya perindustrian yang sangat cepat di beberapa negara

sehingga menyebabkan berkembang pula perekonomian pada setiap negara

tersebut, tetapi industri tersebut jangan mudah terkecoh dengan hal tersebut

dikarenakan terdapat pengaruh yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan

lingkungan di sekitar industri tersebut. Perusahaan tersebut harus lebih peduli

dengan pengaruh yang dihasilkan tersebut tanpa mementingkan keuntungan

pribadi. Peran yang paling berpengaruh dalam melakukan sebuah tanggung jawab

sosial adalah adanya tata kelola yang baik di dalamnya.

Kasus yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial ini seperti kasus PT.

Mitrabara Adiperdana Tbk merupakan sebuah perusahaan yang telah berdiri dari

tahun 1992 ini bergerak dalam bidang pertambangan batu bara yang ada di Maliau

Selatan, Kalimatan Utara. Perusahaan ini sudah melakukan pelanggaran terhadap

tanggung jawab sosial yaitu terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan

dari pembuangan limbah ke sungai yang ada di sekitar perusahaan, akibatnya air

sungai tersebut berubah warna menjadi coklat yang terjadi selama 10 tahun

terakhir ini. Selain itu debu yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan itu

menyebabkan masyarakat terutama pada anak-anak yang berada di seputar

perusahaan mengalami Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Oleh sebab itu

penelitian yang berkenaan dengan tanggung jawab sosial ini masih harus

dilakukan guna memberikan pandangan kepada entitas khususnya yang ada di

Indonesia (Jatam, 2017).

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah ukuran dewan direksi mempunyai pengaruh atas tingkat

pengungkapan atas tanggung jawab sosial entitas?

2. Apakah dewan direksi independen mempunyai pengaruh atas tingkat

pengungkapan atas tanggung jawab sosial entitas?
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3. Apakah direksi wanita mempunyai pengaruh atas tingkat pengungkapan

atas tanggung jawab sosial entitas?

4. Apakah rapat dewan direksi mempunyai pengaruh atas tingkat

pengungkapan atas tanggung jawab sosial entitas?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk melihat apakah diperoleh pengaruh yang relevan dari ukuran

dewan direksi melalui pengungkapan atas tanggung jawab sosial

perusahaan.

2. Untuk melihat apakah diperoleh pengaruh yang relevan dari direksi

independen melalui pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Untuk melihat apakah diperoleh pengaruh yang relevan dari direksi

wanita melalui pengungkapan atas tanggung jawab sosial perusahaan.

4. Untuk melihat apakah diperoleh pengaruh yang relevan dari rapat dewan

direksi melalui pengungkapan atas tanggung jawab sosial perusahaan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ini diharapkan

mampu menyampaikan sebuah manfaat bagi:

1. Perusahaan

Hasil dari penelitian yang dilakukan bisa memberikan informasi kepada

perusahaan untuk mengetahui efek dari tata kelola pada pengungkapan

atas tanggung jawab sosial. Selain itu mampu melihat apakah perusahaan

mereka sudah melakukan kegiatan CSR tersebut dengan baik atau tidak.

2. Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diinginkan berguna dalam menyampaikan sebuah

informasi perihal tanggung jawab yang dilakukan entitas kepada

masyarakat untuk menambah kesadaran sosial.

3. Investor

Hasil dari penelitian ini bisa memberikan sebuah fakta-fakta atas

gambaran karakteristik dewan sebagai dasar pengambilan keputusan
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dalam menanamkan sebuah modalnya ke entitas yang akan

diinvestasikan.

4. Akademisi

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diinginkan agar mampu

menyampaikan informasi yang dibutuhkan serta penyebab yang mampu

memberikan pengaruh pada kualitas pengungkapan atas tanggung jawab

sosial entitas.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam laporan penelitian bagian sistematika penelitian ini

mengemukakan secara menyeluruh agar memudahkan penyampaian dari hasil

penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang suatu penelitian, pernyataan

penelitian, serta sebuah manfaat dan tujuan pada penelitian, dan

sistematika atas penulisan pada penelitian.

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Di dalam bab ini menjelaskan perihal model penelitian, kerangka teoritis

yang memiliki hubungan atas topik pada penelitian, serta model

penelitian yang didasarkan pada penelitian ini dengan perumusan atas

hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini dijabarkan sesuai penyusunan pada penelitian, definisi

operasional variabel serta cara pengukurannya, teknik penghimpunan

data, metode analisis terhadap data, dan objek penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini dijabarkan perihal analisis deskriptif, hasil dari uji data,

hasil uji outlier, hasil dari uji hipotesis serta pembahasan dari hasil

analisis yang telah dikerjakan, dan hasil uji regresi panel.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

Bab ini ialah akhir bab atas penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang

memberikan sebuah penjelasan melalui kesimpulan dari penyusunan
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metodologi penelitian, keterbatasan dari penelitian ini dengan

memberikan saran yang bisa dijadikan bahan pertimbangan guna

penelitian yang akan dilakukan berikutnya.
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