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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu informasi yang sering diminta untuk diungkapkan 

perusahaan saat ini adalah informasi tentang tanggung jawab sosial 

perusahaan.Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan 

masyarakat menjadi salah satu isu yang menarik dalam dunia bisnis. 

Perusahaan dituntut tidak hanya mementingkan kepentingan operasionalnya 

dalam hal ini kaitannya dengan bisnis, melainkan harus mementingkan 

kepentingan sosial kemasyarakatan dan lingkungan sekitar, hal ini diatur 

dalam undang-undang No. 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 yaitu “perseroan 

yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan 

sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan”. 

Aktivitas perusahaan yang seharusnya memang tidak hanya 

dilakukan atas dasar kepentingan sepihak saja, sosial dan lingkungan 

merupakan salah satu urgency perusahaan (Sari,2012), mengingat isu 

pemanasan global telah menjadi berita sehari-hari sekarang 

(Suartana,2010). Salah satu upaya tersebut terangkum dalam beragam 

kegiatan yang dikemas dalam program Corporate Social Responsibility 

(CSR) sebagai bentuk praktek dari konsep Triple Bottom Line (Limijaya & 

Felisia,2014). 
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Hingga saat ini belum ada definisi tetap atas tanggung jawab sosial, 

masing-masing pihak memiliki definisi dan interpretasi yang beragam 

mengenai CSR. Secara umum CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung 

jawab yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemangku kepentingan 

untuk berlaku etis dan memenuhi seluruh aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan dengan baik demi pembangunan yang berkelanjutan 

(Wibisono,2007 dalam Fitria & Hartanti,2010). 

Konsep CSR juga terdapat dalam ajaran islam. Islam mengajarkan 

bahwa tidak cukup bagi seorang muslim hanya memfokuskan diri beribadah 

kepada allah. Dalam islam, manusia merupakan Khalifah dimuka bumi, 

sehingga manusia juga harus menyemarakkan kebaikan kepada sesama 

makhluk ciptaan-Nya. Oleh sebab itu, kesempurnaan iman seorang muslim 

tidak dapat hanya dicapai dengan hubungan vertikal kepada Allah saja 

(Hablumminallah), tetapi harus dibarengi dengan hubungan yang baik 

kepada sesama makhluk ciptaan Allah (Hablumminannas) (Alqur’anul 

Karim Surat Al-ma’un ayat 1-7). 

Jika perusahaan mau mempertahankan keberlangsungan perusahaan 

(Going Concern) dalam jangka panjang, kondisi keuangan saja tidak cukup 

menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (Sustainable). 

Untuk memudahkan tercapainya pembangunan keberlanjutan, perusahaan 

tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada konsep 

Single Bottom Line, yaitu nilai perusahaan (Corporate Value) yang 

direfleksikan dalam kondisi ekonomi (Financial/profit) saja. Tapi lebih 
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berpijak pada konsep Triple Bottom Line yang telah mencakup seluruh 

aspek kegiatan perusahaan yang seharusnya yaitu profit (economic), people 

(social), dan planet (environment) (Rustiarini,2010). 

Menurut sukaharsono (2010) profit (economic) disebut sebagai 

keuntungan perusahaan, dimana aktivitas perusahaan tetap harus 

berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan 

untuk terus beroperasi dan berkembang. People (social) atau kesejahteraan 

manusia/masyarakat, dalam hal ini perusahaan harus memiliki kepedulian 

terhadap kesejahteraan manusia. Sedangkan planet (environment) dapat 

dikatakan sebagai keberlanjutan lingkungan hidup dimana perusahaan 

peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati. 

Praktek pengungkapan dari kategori dalam konsep Triple Bottom 

Line dalam setiap industri kemungkinan besar berbeda. Bentuk perusahaan 

yang biasanya melaksanakan program CSR adalah perusahaan yang 

menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber 

daya alam, seperti; perusahaan pertambangan, manufaktur terutama kimia 

dasar dan tekstil atau garment, perkebunan, dan industri konstruksi 

(Sari,2012). 

Dari segi aktivitasnya, industri pertambangan, industri manufaktur 

dasar dan kimia, perkebunan, dan konstruksi juga oleh European Bank For 

Reconstruction and Development (EBRD) disebut-sebut sebagai industri 

yang paling banyak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 

EBRD merupakan suatu lembaga international di eropa yang berupaya 
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untuk mengembangkan iklim investasi yang sehat didasarkan pada 

kerangka hukum dan peraturan yang efektif dan mempromosikan tata kelola 

perusahaan, termasuk praktek-praktek manajemen yang baik, sikap tegas 

terhadap praktek korupsi, keterbukaan informasi akuntansi serta praktek 

audit yang jelas. Dalam standar EBRD revisi tahun 2014 ini 

mengungkapkan bahwa dari seluruh sektor industri yang ada, yang 

termasuk industri dengan high risk level of social and Environment adalah 

industri pertambangan, perkebunan dan manufaktur terutama kategori 

perusahaan yang bergerak dalam bidang kimia dasar (EBRD;2014). 

Indonesia mempunyai penduduk sebanyak 250 juta jiwa, 11% nya 

adalah jumlah penduduk yang berpendapatan rendah atau miskin. Jumlah 

angkatan kerja di indonesia pada tahun 2013 mencapai 121,2 juta orang 

48% nya adalah pekerja yang hanya memiliki jenjang pendidikan SD (Biro 

Pusat Statistik,2013). Indonesia menghadapi masalah sosial yang cukup 

parah, seperti masalah isu HAM yaitu mempekerjakan anak dibawah umur, 

gaji rendah dan korupsi (Setyawanti dkk ,2013). 

Malaysia mempunyai penduduk sekitar 27,17 juta jiwa, juga 

menghadapi masalah sosial yang serupa dengan indonesia, walaupun dalam 

dua dekade terakhir yaitu tahun 1980-an dan tahun 1990-an mencatat 

pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat (mencapai GDP diatas 7%). 

Kemajuan perekonomian di kedua negara ternyata membawa dampak 

terhadap lingkungan sosial. Perusahaan yang selama ini telah menjadi agen 



5 
 

pertumbuhan ekonomi tampaknya harus mulai memikirkan para 

stakeholder dan juga lingkungan sosialnya (Setyawanti dkk,2013). 

Di kedua negara belum ada panduan pelaporan untuk 

mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan kepada stakeholder nya. 

Oleh karena tidak adanya standar disclusure isu-isu lingkungan sosial, 

disclusure informasi sosial maupun lingkungan dapat bervariasi/berbeda 

antar perusahaan maupun antar negara (Setyawanti dkk,2013). 

Penelitian tentang Triple Bottom Line sangat menarik untuk diteliti, 

melihat pada isu-isu sekarang perusahaan dituntut tidak hanya 

mementingkan nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi ekonomi 

(Financial/profit) tetapi lebih berpijak pada konsep Triple Bottom Line yang 

telah mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan yang seharusnya yaitu 

Profit (economic), People (social), dan planet (environment). Triple Bottom 

Line dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan standar Global 

Reporting Initiative Index (selanjutnya disingkat index GRI). Maka dari itu, 

penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa sejauh mana luas 

pengungkapan triple bottom line dalam sustainability report pada industri 

kategori environment high risk di Indonesia jika dibandingkan dengan 

industri di Malaysia. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka 

permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana praktik pengungkapan Triple Bottom Line pada industri 

kategori environment high risk di Indonesia dan Malaysia ditinjau 

dengan menggunakan model Global Reporting Initiative (index GRI) ? 

2. Apakah terdapat perbedaaan praktik pengungkapan Triple Bottom Line 

yang dilaksanakan oleh industri kategori environment high risk di 

Indonesia dan Malaysia ? 

 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya membahas tentang perbedaan praktek 

pengungkapan triple bottom line pada industri kategori environment high 

risk di Indonesia dan Malaysia. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Setelah melakukan kajian masalah yang selanjutnya ditentukan 

rumusan atas permasalahan yang telah terjadi, berikut ini akan dibuat 

suatu tujuan dari penelitian, antara lain: 

a. Mendeskripsikan dan menela’ah praktik pengungkapan Triple Bottom 

Line pada industri kategori environment high risk di Indonesia dan 

Malaysia yang ditinjau dengan model index GRI. 



7 
 

b. Menjelaskan ada atau tidaknya perbedaan pengungkapan serta 

menjelaskan aspek yang membedakan praktek pengungkapan Triple 

bottom Line pada industri kategori environment high risk di Indonesia 

dan Malaysia yang ditinjau dengan model index GRI. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Bagi Perkembangan Kajian Akuntansi 

penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

akuntansi khususnya kajian dan serta pentingnya pengungkapan triple 

bottom line yang meliputi economic, social responsibility, dan 

enviromental responsibility sebagai suatu upaya keberlanjutan 

perusahaan. 

b. Manfaat Bagi Dunia Praktik Akuntansi 

Penelitian ini diharapkan berguna dalam praktik akuntansi, 

sehingga praktik pengungkapan konsep triple bottom line pada 

industri environment high risk di Indonesia dan Malaysia dapat dilihat 

aspek perbedaannya, hal ini diharapkan agar kelompok industri yang 

beresiko tinggi baik resiko/dampak terhadap lingkungan, sosial, dan 

ekonomi tersebut dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya 

pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta dapat 

mengadopsi praktik pengungkapan konsep triple bottom line yang 

terbaik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

acuan dan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan untuk dapat 

mengupayakan pengungkapan triple bottom line. 
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c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya 

Memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya dari segi 

referensi, replikasi atau penyempurnaan penelitian sehingga dimasa 

mendatang penelitian mengenai triple bottom line semakin kompleks 

dan baik. 


