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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebuah perseroanmempunyai peran sangat berpengaruh dalam 

memberikan manfaat terhadap ekonomi, selain itu suatu perusahaan juga berperan 

sangat penting kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Ini adalah hal yang 

perlu diperhatikan perusahaan kepada masyarakat baik dalam kawasan perusahaan 

maupun luar kawasan perusahaan. Masalah yang ada dalam kawasan perusahaan 

yaitu kesejahteraan, kesehatan serta keselamatan kerja pegawai. Sedangkan 

masalah yang ada pada luar perusahaan yaitu hubungan dengan masyarakat 

sekitar dan penanganan di kawasan sekitar perusahaan itu berdiri. Pengungkapan 

kepedulian entitas kepada lingkungan serta masyarakat ini disebut dengan istilah 

Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD). 

CSRD ialah konsep serta tindakan yang dilaksanakan oleh perseroan 

sebagai rasa bentuk kepedulian perseroan terhadap aktivitas sosial dan tanggung 

jawab perusahaan kepada masyarakat sekitar perusahaan. CSRD merupakan hal 

yang harus diperhatikan dalam melihat apakah suatu perusahaan telah melakukan 

fungsi sosialnya dengan baik. Secara garis besar kegiatan CSRD meliputi 

lingkungan hidup, sumber daya manusia, efesiensi energi, pengembangan 

masyarakat serta produk. Sebuah perseroan tidak cuman memiliki tanggung jawab 

ekonomi terhadap pemegang saham, melainkan juga mempunyai tanggung jawab 

kepada pihak lainnya yang berkepentingan. Konsep tentang CSRD muncul ketika 

kesadaran atas keberlanjutanjangka panjang itu lebih penting daripada sekedar 

hanya meningkatkan dan fokus pada keuntunganperusahaan. Karena aktivitas 

suatu perusahaan tidak terlepas pada kontak sosial antara perusahaan dengan 

masyarakat, dari sebab itu sebuah perseroan harus berusaha meningkatkan 

pengaruh positif dari operasional perseroan melalui tanggung jawab sosial 

perusahaan dalam aspek ekonomi, sosial, lingkungan serta budaya yang bertujuan 

untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.  

Dalam konsep The Triple Bottom Line (Elkington, 1997) pada teori itu 

menyatakan sebuah perusahaan patut dapat lebih mengutamakan kepentingan 

stakeholder daripada shareholder. Karena sebuah perusahaan yang baik bukan 
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hanya memikirkan keuntungan perusahaan saja melainkan juga mempunyai rasa 

kepedulian terhadap kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat 

sekitar. Selain konsep The Triple Bottom Line, terdapat sebuah konsep piramida 

yang dikemukakan oleh Carroll (1991) yang beranggapan bahwa CSRD sebagai 

konsep multi lapis yang dapat dikategorikan menjadi beberapa tingkatan. 

Tingkatan pertama ialah tanggung jawab ekonomi, tingkatan selanjutnya ialah 

bertanggung jawab untuk taat pada hukum yang ada, dan yang terakhir ialah 

tanggung jawab terhadap kewajiban dalam menjalankan praktek bisnis yang adil 

serta puncak dalam piramidanya ialah tanggung jawab tambahan atau fiduciary. 

 Pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 menjelaskan 

mengenai tanggung jawab sosial serta lingkungannya yang mengatakan perseoran 

yang melaksanakan kegiatan usaha pada bidang manufaktur, jasa, serta 

perdagangan yang berkaitan pada sumber daya alam harus melaksanakan kegiatan 

CSR. Karena itu adalah wujud kewajiban perusahaan kepada masyarakat disekitar 

perusahaan. Sebelum UU No. 40 tahun 2007 ditetapkan pemerintah, CSR di 

Indonesia diatur oleh Pernyataaan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No. 1 

Namun jika dilihat dari sudut pandang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK), CSRD masih bentuk sukarela yang dilaksanakan oleh perusahaan. 

Sebagaimana dikatakan pada PSAK No. 1 (revisi 2012) paragraf 15, yaitu:  

“Entitas bisa menyediakan terpisah dari laporan keuangan, laporan 

tentang lingkungan hidup serta laporan nilai tambah khususnya industri dimana 

faktor lingkungan hidup megang peran penting untuk industri yang memandang 

karyawan merupakan kelompok pengguna laporan keuangan yang megang peran 

penting. Laporan tambahan itu di luar ruang lingkup Standar Akuntansi 

Keuangan”. Jika dilihat dalam pernyataan di atas bisa dikatakanSAK belum 

mewajibkan perseroan untuk mengungkapkan informasi mengenai bentuk 

tanggung jawab perseroan kepada lingkungan perusahaan.  

Hal ini bisa dikatakan bahwa perusahaan dapat menimbulkan berbagai 

macam masalah sosial dan lingkungan di lokasi perusahaan itu berdiri. Berbagai 

akibat yang ditimbulkan dari aktivitas operasional perusahaan seperti limbah yang 

dihasilkan oleh perusahaan, kesejahteraan masyarakat yang terganggu akibat 

kegiatan operasional perusahaan serta lingkungan yang pastinya terkena 
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dampaknya juga. Jadi sudah seharusnya perusahaan peduli terhadap lingkungan 

dan masyarakat di sekitar perusahaan serta sudah seharusnya perseroan bersedia 

menyediakan laporan yang dapat mengungkapkan kontribusi mereka dalam 

bermacam masalah yang ada di sekitarnya. Menurut Bansal, Perez, dan Ariza 

(2018) pengungkapan CSR dapat dipengaruhi oleh direktur independen. Karena 

direktur independen tidak hanya memiliki kewajiban pada pemegang saham, akan 

tetapi mereka juga terlibat dalam memotivasi perusahaan untuk mengungkapkan 

informasi keberlanjutan. Selain itu dengan proporsi direktur independen yang 

lebih besar di perusahaan akan meningkatkan fokus dalam kegiatan CSR. Selain 

itu pengungkapan CSR juga dapat dipengaruhi oleh ukuran dewan direktur, Nur 

(2015) mengatakan semakin banyak total dewan direktur di perusahaan maka 

memiliki dampak besar terhadap sistem tata kelola perseroan yang baik.  

Selain itu, pihak manajemen mungkin lebih hati-hati terhadap 

pelaksanaan kegiatan operasional perusahaannya apabila direksi memiliki jumlah 

optimal yang dapat mengendalikan dan mengawasi setiap keputusan bisnis 

perseroan. Seperti teori stakeholder yang mengatakan sebuah perseroan tidak 

hanya beroperasi dalam kepentingan perusahaan saja, tapi perusahaan juga bisa 

memberikan kegunaan terhadap stakeholders. Maka dari itu direksi membuat 

perusahaan agar memberi manfaat kepada stakeholders sebagai bagian yang 

mempengaruhi perusahaan, dari hal tersebut bentuk dari wajar kepedulian 

perusahaan terhadap stakeholders ialah dengan pengungkapan CSR. Selain 

ukuran dewan, efektivitas dewan juga ditentukan oleh frekuensi pertemuannya. 

Frekuensi rapat dewan dipandang sebagai dewan yang aktif dalam mengawasi dan 

menangani masalah organisasi. Dengan sering dan banyaknya rapat yang 

dilaksanakan oleh dewan direksi dapat berkontribusi terhadap pengungkapan 

CSR. Paramita (2014) berpendapat keberadaan wanita di anggota dalam 

perusahaan cenderung mempunyai tata kelola perusahaan lebih kuat karena dewan 

wanita memakai kemampuan non keuangan semacam inovasi serta tanggung 

jawab sosial dalam menilai kinerja. Melalui latar belakang yang usai dibahas dan 

dipaparkan, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian terkait dalam judul 

“Dampak Karakteristik Dewan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia”. 
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1.2 Urgensi Penelitian 

Dalam negara Indonesia, sebuah perseroan wajib turun aktif untuk   

melaksanakan kegiatan CSR. Hal itu dicantumkan di berbagai regulasi yang 

tertera UU Nomor 23 tahun 1997 mengenai pengelolaan lingkungan hidup, pada 

UU Nomor 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas UU Nomor 32 tahun 2009 

mengenai perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Dari berbagai 

regulasi yang ada mengenai pelaksanaan aktivitas CSR di Indonesia, masih ada 

saja permasalahan yang menyebabkan kegagalan pada CSR. Terdapat beberapa 

kasus CSR di Indonesia ialah kasus dalam Lapindo Brantas, timbulnya semburan 

lumpur lapindo daerah Jawa Timur yang berlangsung dalam selama 10 tahun yang 

menunjukkan salah satu dari kegagalan pada CSR yang sudah diketahui oleh 

beberapa masyarakat serta sudah membuat kerugian senilai 60 triliun rupiah. 

Selain itu kegagalan CSR terjadi pada Freeport Indonesia, yang adalah perusahaan 

tambang terbesar di Indonesia terletak di Pulau Papua sejak 1969. Perusahaan ini 

juga adalah salah satu dari kegagalan CSR karena, permasalahan disebabkan oleh 

hubungan dengan masyarakat Indonesia mengenai ekonomi, pelanggaran adat, 

serta kesenjangan sosial.   

Berdasarkan kasus diatas, dapat dikatakan bahwa sebuah kesuksesan 

yang sudah dicapai oleh perusahaan tetapi belum diiringi dengan kepeduliannya 

pada kesejahteraan masyarakat setempat. Permasalahan seperti ini bisa saja tidak 

terjadi apabila perusahaan melaksanakan kegiatan operasionalnya diikuti dengan 

sikap kepeduliannya kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Diharapkan 

bahwa tujuan perseroan tidak hanya menciptakan labauntuk perusahaan, tapi 

harus diikuti dengan sikap rasa kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 

sekitar. Pelaksanaan CSR di Indonesia berpengaruh kepada pimpinan puncak 

emiten. Karena apabila pimpinan entitas mempunyai kesadaran moral yang besar, 

maka dapat mungkin suatu entitas tersebut menerapkan dan 

mengimplementasikan CSR secara efektif. Sebaliknya, jika sebuah perusahaan 

cuman bergantung dengan kepentingan shareholder dan hanya memikirkan 

sebuah pencapaian prestasi saja, maka kebijakan yang ada pada CSR di 

perusahaan cuman sekedar komestik belaka.  
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1.3 Pertanyaan Penelitian  

Melalui latar belakang yang sudah dipaparkan, jadi bisa diidentifikasikan 

masalah pada penelitian ialah:  

1. Apakah ukuran dewan memiliki dampakkepada pengungkapan CSR? 

2. Apakah direktur independen memiliki dampakkepada pengungkapan 

CSR? 

3. Apakah rapat dewan memiliki dampakkepada pengungkapan CSR? 

4. Apakah keberagaman gender memiliki dampak pada pengungkapan 

CSR? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan ialah: 

1. Buat mendeteksi apakah ukuran dewan mempunyai pengaruh terhadap 

pengungkapan CSR. 

2. Buat mendeteksi apakah rapat dewan mempunyai pengaruh kepada 

pengungkapan CSR. 

3. Buat mendeteksi apakah direktur independen mempunyai pengaruh 

kepada pengungkapan CSR. 

4. Buat mendeteksi apakah keberagaman gender mempunyai pengaruh 

kepada pengungkapan CSR. 

Beberapa kegunaan dalam penelitian ini, berharap bisa bermanfaat untuk: 

1. Untuk Pemerintah  

Agar bisa mengetahui perusahaan yang mana saja yang telah 

melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat setempat. 

Sehingga pemerintah bisa meninjau tolak ukur tanggung jawab sosial 

terhadap keadaan di Indonesia. 

2. Untuk Perusahaan  

Diharapkanpenelitian ini bisa memberi motivasi terhadap penerapan serta 

pengungkapan CSR, serta meningkatkan kesadaran perusahaan akan 

manfaat pengungkapan CSR sendiri agar bisa menjaga lingkungan dan 
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memperkecil tingkat resiko kerusakan alam yang ditimbulkan oleh 

aktivitas operasional perusahaan.  

3. Bagi Akademis   

Sebagai sarana kreatifitas serta keterampilan mahasiswa yang bisa   

memberikan tambahan wawasan informasi serta keahlian berpikir serta 

dijadikan sebagai data referensi pembelajaran sebagai analisis yang ingin 

dilaksanakan berikutnya. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Untuk memahami gambaran dengan jelas serta mendetail di penelitian 

ini, bagian ini mengemukakan sistematika pembahasan secara menyeluruh yang 

dapat dikatagorikan menjadi beberapa bagian guna untuk mempermudah 

penyampaian hasil penelitian ini antara lain:  

BAB 1 PENDAHULUAN 

Berisikan penjelasan latar belakang, mengapa memilih judul itu, 

perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, sistematika 

penulisan atas penyusunan skripsi secara menyeluruh.  

BAB II  KERANGKA TEORITS DAN PERUMUSAN MASALAH 

Dalam bab II mengkaji kerangka teoritis yang mengkaji mengenai model 

penelitian terdahulu, membahas tentang variabel penelitian, model 

penelitian serta perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam bab III menjelaskan tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi variabel operasional, objek penelitian, teknik 

pengumpulan data serta metode analisis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam Bab IV berisikan penjelasan mengenai uraian dari hasil pengujian 

data sesudah tahap pemilihan serta pengumpulan data penelitian. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  

Bab V mengkaji mengenai kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan, 

serta rekomendasi penelitian seterusnya. 
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