
1 

 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Praktik dan pengungkapan Corporate Social Responsibility di Indonesia 

mulai berkembang seiring dengan semakin meningkatnya perhatian masyarakat 

global terhadap perkembangan perusahaan-perusahaan trans-nasional atau 

multinasional yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, hal ini juga terkait dengan 

isu kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia, seperti penggundulan hutan, 

polusi udara dan air, hingga perubahan iklim. Berbagai kasus pencemaran 

lingkungan seperti yang terjadi di Samarinda, Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) 

Kaltim mengungkapkan data bahwa persoalan deforestrasi kian parah justru 

bukan dari sektor kehutanan namun terdapat 166 perusahaan pertambangan batu 

bara yang kini melakukan pinjam pakai kawasan hutan sehingga mengancam 

kelestariannya. Berdasarkan data Walhi itu menunjukan daerah terbanyak yang 

mengajukan izin pinjam pakai hutan adalah di Kalsel sebanyak 72 perusahaan 

batu bara, kemudian di Kaltim mencapai 65 perusahaan, Kalteng 20 perusahaan 

dan Kalbar 8 perusahaan. Sejak tahun 2001, di Kaltim tingkat deforestrasi 

(pengurangan luas hutan) mencapai 350 ribu hektare setiap tahun sehingga 

menimbulkan kerugian bagi masyarakat di Kaltim yang masih bergantung 

hidupnya dari hasil hutan. Eksploitasi kawasan hutan di Kalimantan Timur akan 

berdampak yang sangat signifikan terhadap keberlanjutan dan kelestarian hutan di 

Kaltim dan secara langsung berpengaruh terhadap bencana ekologis yang terjadi 

di Kaltim (Antara News).  
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Wacana Corporate Social Responbility sekarang ini ramai 

diperbincangkan yaitu tanggung jawab kepada seluruh stakeholders yang 

merupakan pemangku kepentingan meliputi pemegang saham, karyawan, LSM, 

pelanggan, fasilitator, dan publik lainnya. Perlunya kesadaran terhadap Corporate 

Social Responsibility kepada kalangan industri karena perubahan lingkungan yang 

sangat dinamis baik dipicu oleh kekuatan internal maupun eksternal telah 

memaksa pelaku bisnis untuk meningkatkan laba dan kinerja tetapi harus 

dihadapkan pada masalah sosial. Perusahaan yang berskala besar menjadi pusat 

pertumbuhan dan perkembangan lingkungan memiliki tanggung jawab sosial yang 

besar juga. Sekitar 75% permasalahan sosial dan lingkungan di dunia ini 

disebabkan secara langsung maupun tidak oleh perusahaan-perusahaan 

multinasional (Kiernan, 2009). 

Perkembangan praktik dan pengungkapan Corporate Social Responsibility 

di Indonesia juga dilatarbelakangi oleh dukungan pemerintah, yaitu dengan 

dikeluarkannya regulasi terhadap kewajiban praktik dan pengungkapan Corporate 

Social Responsibility melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 

tahun 2007, pasal 66 dan 74. Pada Pasal 66 ayat (2) bagian c disebutkan bahwa 

selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan 

pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan dalam Pasal 74 

menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber 

daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan Corporate Social Responsibility 

juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 pasal 15 
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bagian b, pasal 17, dan pasal 34 yang mengatur setiap penanaman modal 

diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan. 

Menurut peraturan BAPEPAM No. Kep-38/PM/1996, Laporan 

pertanggung jawaban Corporate Sosial Responbility sekarang ini merupakan hal 

yang bersifat wajib (mandatory disclosure) tidak hanya bersifat sukarela 

(voluntary dislosure) terutama pada perusahaan yang bergerak pada pengelolaan 

sumber daya alam. Karena adanya laporan pertanggung jawaban Corporate Sosial 

Responbility sering kali dapat meningkatkan citra positif perusahaan terhadap 

masyarakat maupun investor. Perusahaan yang ingin mengembangkan citra positif 

kepada masyarakat mapun pihak yang berkepentingan maka harus mempunyai 

standar yang berdasarkan dari Bank Dunia, terdapat beberapa komponen utama 

dalam Corporate Social Responsibility yang meliputi, perlindungan lingkungan, 

jaminan kerja, Hak Asasi Manusia, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan 

masyarakat, standar usaha, pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, 

perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan pendidikan, dan bantuan bencana 

kemanusiaan.  

Corporate Sosial Responbility berperan penting dalam meningkatkan nilai 

perusahaan sebagai hasil dari peningkatan penjualan perusahaan dengan cara 

melakukan berbagai aktivitas sosial di lingkungan sekitarnya. Menurut Darwin 

(2004) dalam Rakhiemah dan Agustia (2009) perusahaan dapat memperoleh 

banyak manfaat dari praktik dan pengungkapan Corporate Sosial Responbility 

apabila dipraktekkan dengan sungguh-sungguh, diantaranya dapat mempererat 

komunikasi dengan stakeholders, meluruskan visi, misi, dan prinsip perusahaan 
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terkait dengan praktik dan aktivitas bisnis internal perusahaan, mendorong 

perbaikan perusahaan secara berkesinambungan sebagai wujud manajemen risiko 

dan untuk melindungi reputasi, serta untuk meraih competitive advantage dalam 

hal modal, tenaga kerja, supplier, dan pangsa pasar. 

Tidak hanya Corporate Sosial Responbility yang mempengaruhin nilai 

perusahaan tetapi Good Corporate Governance juga mempengaruhi nilai 

perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari tujuan utama perusahaan, yaitu 

meningkatkan nilai perusahaan. Rendahnya kualitas laba akan dapat membuat 

kesalahan pembuatan keputusan para pemakainya seperti investor dan kreditor, 

sehingga nilai perusahaan akan berkurang. Menurut Forum for Corporate 

Governance in Indonesia (2001) good corporate governance merupakan konsep 

yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau 

monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap 

stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan.  

Konsep Good Corporate Governance diajukan demi tercapainya 

pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua  pengguna laporan 

keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan 

ekonomi akan terus menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan 

yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak. Sistem Good 

Corporate Governance memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham 

dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh return atas investasinya 

dengan benar. Corporate Governance juga membantu menciptakan lingkungan 

kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan sustainable di sektor 
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korporat. Ada beberapa mekanisme yang sering dipakai dalam berbagai penelitian 

mengenai good corporate governance diantaranya keberadaan RUPS, direksi, 

komisaris, komisaris independen, direksi independen, komite audit dan sekretaris 

perusahaan. 

Rustiarini (2010) mengamati pengaruh Corporate Governance pada 

hubungan Corporate Social Responsiility dan nilai perusahaan, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa para investor di Indonesia telah mempertimbangkan laporan 

tanggung jawab sosial perusahaan sehingga kebutuhan akan informasi tanggung 

jawab sosial merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi. Rimba (2010) mengamati pengaruh Corporate Social 

Responsibility terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel 

moderating, hasil penelitian ini menunjukan bahwa Variabel CSR berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan 

Carningsih (2009) pengaruh Good Corporate Governance terhadap 

hubungan antara kinerja keuangan dengan nilai perusahaan, menemukan bahwa 

Proporsi Komisaris Independen sebagai variabel pemoderasi tidak terbukti 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Komisaris Independen sebagai moderating variable atas hubungan kinerja 

keuangan terhadap nilai perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan kedua 

variabel tersebut. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan adanya komisaris 

independen dalam perusahaan yang diobservasi hanyalah bersifat formalitas untuk 

memenuhi regulasi saja dan tidak dimaksudkan untuk menegakkan Good 

Corporate Governance didalam perusahaan. 



6 

 

Perusahaan pertambangan merupakan salah satu perusahaan yang 

memberikan pendapatan terbesar bagi negara. Tetapi dalam implementasinya 

perusahaan sering sekali mengabaikan aspek-aspek yang menjadi kewajiban dari 

perusahaan tambang. Dalam kasus PT Kaltim Prima Coal telah ditemukan 

berbagai masalah diantaranya janji pembangunan sejumlah fasilitas untuk 

masyarakat yang belum semuanya ditepati oleh PT Bumi Resources sebagai 

pemegang saham PT Kaltim Prima, masalah Corporate Social Responsibility yang 

tidak transparan. Berita yang dihimpun harian Kaltimpost menyebutkan, data 

realisasi Corporate Social Responsibility yang nilainya setara dengan Rp 50 miliar 

per tahun tidak pernah dipublikasikan secara mendetail. Karena tidak 

dipublikasikan secara mendetail, sehingga muncul beragam persepsi terkait 

pelaksanaannya.  

Sembiring (2009) menyebutkan butir-butir terpenting dalam UU No.4 

Tahun 2009 adalah mendorong implementasi kaidah-kaidah Good Mining 

Practices yang mengutamakan lingkungan, adanya jaminan kepastian berusaha, 

mengintegrasikan pengelolaan data pertambangan dan divestasi saham asing 

untuk pihak nasional. Sehingga dalam pelaksanaannya perusahaan tambang harus 

memperhatikan aspek-aspek yang menjadi kewajibannya dengan menerapkan 

prinsip-prinsip Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance. 

Pentingnya penelitian ini dilakukan yaitu sebagai evaluasi perusahaan 

untuk mengetahui tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility dan 

Good Corporate Governance, apakah perusahaan telah memenuhi kewajibannya 

diantaranya apakah perusahaan tidak menimbulkan ketimpangan sosial, polusi dan 
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kerusakan lingkungan, apakah perusahaan telah memenuhi hak-hak publik, 

apakah perusahaan telah transparan dalam menjalankan operasinya, apakah 

perusahaan telah memenuhi fasilitas-fasilitas pendukung pada masyarakat dan 

memberikan kebijakan pada pegawai wanita. Tidak hanya itu pentingnya 

penelitian ini juga dapat digunakan oleh masyarakat, untuk menilai apakah tingkat 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar 

maupun lingkungan telah dilaksanakan dengan baik atau tidak, sehingga 

masyarakat dapat menutut hak yang harus diberikan oleh perusahaan. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Rustiarini (2010) yang meneliti 

tentang pengaruh Corporate Governance pada hubungan Corporate Social 

Responsibility dan nilai perusahaan dengan objek penelitian perusahaan yang 

terdaftar di BEI tahun 2008. Pada penelitian terdahulu Corporate Governance 

digunakan sebagai variabel moderating, sedangkan pada penelitian ini  Corporate 

Governance digunakan sebagai variable indepeden. Sehingga dapat disimpulkan 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Corporate Social 

Responsibility dan Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan dengan 

objek penelitian perusahaan tambang yang terdaftar di BEI sampai tahun 2010 dan 

menyediakan laporan tahunan lengkap tahun 2009 dan 2010. Perbedaan lain 

dengan penelitian sebelumnya adalah digunakannya indeks pengungkaan yang 

dilakukan oleh Hackston & Milne. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka dapat disimpulkan 

rumusan masalahnya adalah: 

1. Apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan ? 

2. Apakah Good Corporate Governance berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan? 

3. Apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Good 

Corporate Governance berpengaruh secara bersama terhadap  nilai 

perusahaan? 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

     1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan pengaruh pengungkapan Corporate Social 

Responsibility terhadap nilai perusahaan. 

b. Untuk mendeskripsikan pengaruh Penerapan Good Corporate 

Governance terhadap nilai perusahaan. 

c. Untuk mendeskripsikan pengaruh pengungkapan Corporate Social 

Responsibility dan Good Corporate Governance terhadap  nilai 

perusahaan 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perkembangan Kajian Akuntansi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu kajian akuntansi 

yang berkaitan dengan pengaruh pengungkapan Corporate Social 
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Responsibility dan Good Corporate Governance terhadap  nilai 

perusahaan. 

b. Bagi Organisasi/Perusahaan-perusahaan Tambang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sesuatu pandangan  

teoritis dan taktis dalam hal penerapan Good Coorporate Governance, 

Corporate Social Rsponsibility dan nilai suatu perusahaan. 

c. Bagi Pihak Lain. 

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna untuk 

menambah pengetahuan atau informasi yang relevan serta dapat 

digunakan untuk bahan penelitian bagi yang membutuhkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


