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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Perkembangan dunia usaha yang semakin cepat dan diiringi dengan 

meningkatnya persaingan menuntut perusahaan untuk semakin meningkatkan 

kinerjanya. Ketatnya persaingan seringkali melatarbelakangi perusahaan untuk 

menghalalkan segala cara untuk menekan biaya serendah-rendahnya dan meraih 

keuntungan yang tinggi. Dengan alasan efisiensi ini banyak perusahaan seringkali 

mengabaikan masalah-masalah sosial seperti kesejahteraan karyawan, keamanan 

lingkungan dan kepedulian sosial. Sebelum tahun 90-an, kultur perusahaan 

didominasi oleh cara berfikir dan perilaku ekonomi yang bersifat mencari keuntungan 

semata (profit-oriented). Entitas bisnis hanya mementingkan kepentingan shareholder 

dan bondholder tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat (stakeholder) lainnya. 

Akibatnya, terjadi hubungan yang tidak harmonis antara perusahaan dengan 

masyarakat tempatan dengan diwarnai berbagai konflik dan ketegangan, misalnya 

tuntutan atas ganti rugi kerusakan lingkungan (Achda, 2006 dalam Suranta, 2009). 

  Dunia industri sering menjadi tertuduh utama dalam masalah kerusakan 

lingkungan, karena “kerakusannya” dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Di 

Indonesia, fenomena yang terjadi akibat eksploitasi terhadap sumber daya alam secara 

tidak terkendali dan mengakibatkan kerusakan alam oleh perusahaan dapat dilihat dari 

berbagai bencana yang terjadi di beberapa daerah, seperti kasus pencemaran teluk 

buyat, banjir bandang di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tanah 

longsor di Desa Sijeruk Jawa Tengah dan daerah-daerah lainnya di Jawa dan 

Sumatera, serta kebakaran hutan di beberapa hutan lindung Kalimantan bahkan 
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munculnya banjir lumpur bercampur gas sulfur di daerah Sidoarjo Jawa Timur 

merupakan bukti rendahnya perhatian perusahaan terhadap dampak lingkungan dari 

aktifitas industrinya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan dalam 

menguasai industri menjadi parameter kualitas kehidupan manusia. Masalahnya 

adalah bagaimana mengolah jalan simpang diantara dua kepentingan, yaitu 

kepentingan industri dan kelestarian lingkungan. Masalah lingkungan hidup berkaitan 

secara kompleks dengan masalah pembangunan ekonomi dan sosial budaya. 

Persoalannya tidak terlepas dari keterkaitan dengan pihak lain. Contoh dalam 

beberapa perusahaan lebih berpihak kepada pemilik modal. Dengan keberpihakan 

perusahaan kepada pemilik modal mengakibatkan perusahaan melakukan eksploitasi 

terhadap sumber-sumber alam dan manusia (sosial) secara tidak terkendali sehingga 

mengakibatkan kerusakan alam dan pada akhirnya mengganggu kehidupan manusia 

(Chwastiak, 1999 dalam Anggraini, 2006). 

  Perubahan masyarakat yang semakin memahami hak-hak mereka mendorong 

timbulnya tuntutan-tuntutan terhadap kepedulian sosial perusahaan. Perusahaan 

diminta untuk  bertanggungjawab atas penggunaan sumber daya yang diambil dari 

lingkungan sosial kepada lingkungan sosialnya atau masyarakat. Perubahan 

pandangan masyarakat akan keberadaan suatu perusahaan  juga tergambar dari hasil 

penelitian. Environics International menunjukkan hasil penelitiannya yang 

menyatakan sebagian besar dari masyarakat di 23 negara memberikan perhatian yang 

tinggi terhadap perilaku sosial perusahaan (Gupta, 2003 dalam Masnilla, 2009). 

Konsumen semakin banyak  mencari produk dan jasa yang lebih memperhatikan 

masalah lingkungan, sehingga pilihan terhadap produk cenderung semakin subjektif. 

Perusahaan yang melalaikan masalah lingkungan akan mengalami kesulitan untuk 

ikut bersaing. Bankers dan Investors juga mulai memahami bahwa masalah 
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lingkungan yang dapat menimbulkan risiko dan ini patut dipertimbangkan saat 

memutuskan untuk memberikan pinjaman atau berinvestasi. Tuntutan terhadap 

perusahaan tersebut semakin memaksa perusahaan untuk melaksanakan tanggung 

jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR). 

  Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) perusahaan 

dapat didefinisikan sebagai mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela 

mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan 

interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang 

hukum (Anggraini, 2006). Kotler dan Lee (2005:3)  juga menyatakan “corporate 

social responsibility is a commitment to improve community well-being through 

discretionary business practices and contributions of corporate resources”. 

Selanjutnya World Business Council for Suistanable Development menggambarkan 

bahwa  “corporate social responsibility as ‘business’ commitment to contribute to 

suistanable economic development, working with employees, their families, the local 

community, and society at large to improve their quality of life”. Pada intinya CSR 

merupakan kewajiban setiap perusahaan untuk ikut serta dalam kegiatan yang 

bertujuan untuk melindungi serta meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, di 

samping kegiatan-kegiatan bisnis yang bertujuan untuk keperluan perusahaan dengan 

tetap memenuhi  hukum dan prinsip-prinsip ekonomi. 

  CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan salah satu kewajiban yang 

harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang 

Perseroan Terbatas (UUPT), yakni UU Nomer 40 Tahun 2007. Melalui undang-

undang ini, industri atau korporasi-korporasi wajib untuk melaksanakannya, tetapi 

kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan. Perlu diingat pembangunan 

suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan industri saja, tetapi setiap 
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insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan 

kualitas hidup masyarakat. Industri dan korporasi berperan untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan 

hidup. Konsep tanggungjawab sosial perusahaan telah dikenal sejak awal 1970, yang 

secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan 

dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan 

masyrakat, lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam 

pembangunan secara berkelanjutan (Asy’ari 2009). 

  Konteks CSR menegaskan bahwa perusahaan bukan hanya dituntut untuk 

menjalankan tanggungjawab sosialnya, namun juga harus menjadi sebuah institusi 

yang memimpin, memberikan inspirasi bagi terjadinya perubahan sosial dalam 

masyarakat, sehingga kualitas hidup masyarakat secara umum meningkat dalam 

jangka panjang. Perusahaan harus menyadari bahwa dirinya adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari masyarakat yang lebih luas, sehingga hal buruk yang menimpa dan 

merugikan masyarakat pada giliranya akan berdampak pada mereka juga (Asy’ari 

2009). Oleh karena perusahaan harus memerlukan komunitasnya sebagai mitra, 

program-program yang dilaksanakan harus mampu benar-benar memberdayakan 

masyarakat, artinya masyarakat yang memiliki daya tahan yang tinggi serta mampu 

memecahkan setiap persoalan yang dihadapi dengan kekuatan sendiri dalam jangka 

panjang.  

  Atas bentuk-bentuk progam CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan tersebut maka sudah selayaknya entitas bisnis bersedia untuk menyajikan 

suatu laporan yang dapat mengungkapkan bagaimana kontribusi mereka terhadap 

berbagai permasalahan sosial yang ada di sekitarnya. Dua prinsip utama pengelolaan 

perusahaan adalah transparansi dan akuntabilitas yang menuntut diungkapkannya 
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informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan kepada 

stakeholders. Transparansi  informasi yang diungkapkan tidak hanya informasi 

keuangan perusahaan, tetapi perusahaan juga diharapkan mengungkapkan informasi 

mengenai dampak (externalities) sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan 

operasional perusahaan. Sedangkan, prinsip akuntabitilas menuntut perusahaan untuk 

mempertanggungjawabkan segala informasi mengenai kinerja perusahaan secara 

wajar.  Pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi di dalam laporan 

tahunan atau laporan terpisah tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi 

yang baik dan efektif antara perusahaan dengan publik dan stakeholders lainnya 

tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan corporate social responsibilty 

(CSR):  lingkungan dan sosial  dalam setiap aspek kegiatan operasinya (Novita dan 

Djakman, 2008). 

  Kotler  dan Lee (2005) menyatakan bahwa partisipasi perusahaan dalam 

penyajian  laporan tanggung jawab sosial dapat memberikan banyak manfaat bagi 

perusahaan, antara lain: (1) meningkatkan penjualan dan market share, (2) 

memperkuat brand positioning, (3) meningkatkan image dan pengaruh perusahaan, 

(4) meningkatkan kemampuan untuk menarik hati, memotivasi, dan mempertahankan 

(retain) karyawan, dan (5) meningkatkan hasrat bagi investor untuk berinvestasi.  

Beberapa penelitian mengenai pelaksanaan dan pengungkapan corporate social 

responsibility di Indonesia telah beberapa kali dilakukan. Diantaranya yaitu Irwanto 

dan Prabowo (2009), Harmoni dan Andriyani (2008), dan Mirfazli  dan Nurdiono 

(2007). Hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa jumlah pengungkapan CSR 

pada perusahaan dalam kelompok aneka industri high-profile lebih tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan dalam kelompok aneka industri low-profile. 

Sedangkan program CSR yang paling menonjol yaitu program lingkungan, daur ulang 
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dan pendidikan. Dan  faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor pihak penerima 

bantuan, faktor organisasi dan faktor prioritas kebutuhan. 

  Untuk menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

mengungkapkan aktifitas sosialnya, National Center for Sustainability Reporting 

(NCSR) berkerjasama dengan Indonesian-Netherlands Association dan Institut 

Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI–d/h IAI-KAM), memberikan sebuah 

penghargaan yaitu Indonesia Sustainability Reporting Awards (ISRA). ISRA adalah 

penghargaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah membuat 

pelaporan atas kegiatan yang menyangkut aspek lingkungan dan sosial disamping 

aspek ekonomi untuk memelihara keberlanjutan (sustainability) perusahaan itu 

sendiri. ISRA merupakan penghargaan terhadap perusahaan-perusahaan yang telah 

menyelenggarakan laporan keberlanjutan (sustainability report), baik yang diterbitkan 

secara terpisah maupun terintegrasi dalam laporan tahunan (annual report). 

  Dari permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka penulis tertarik  

untuk mengangkat judul: “Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

pada Perusahaan-Perusahaan Peraih Penghargaan Setiap Kategori The Best 

Indonesia Sustainability Reporting Awards (ISRA) 2010”. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Perusahaan tidak hanya mengutamakan laba/profit perusahaan tetapi juga dalam 

menjalankan aktivitasnya tetap memperhatikan lingkungan dan masyarakat yang ada 

disekitarnya, karena perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas 

dibanding hanya mencari laba untuk pemegang saham. Hal ini mendorong perusahaan 

untuk melaporkan aktivitas sosial mereka dalam berbagai bentuk sesuai dengan jenis 

entitas bisnis mereka. Sesuai aktivitas perusahaan yang tidak dapat dipisahkan dari 
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lingkungan dan masyarakat, maka muncullah pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana 

pengungkapan dari pertanggungjawaban sosial yang telah dilakukan perusahaan 

peraih penghargaan  ISRA 2010 dalam suatu laporan tahunan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk menerangkan pengungkapan dari 

pertanggungjawaban sosial yang  telah dilakukan oleh perusahaan peraih penghargaan 

ISRA 2010. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Bagi Perusahaan: 

a. Membantu pihak manajemen perusahaan untuk ikut serta dalam program 

corporate social reponsibility untuk meningkatkan kesejahteraan 

lingkungan secara keseluruhan.  

b. Mendorong perusahaan untuk memanfaatkan CSR sebagai salah satu 

sarana  untuk menunjukkan kinerjanya dan untuk kepentingan long  term 

plan perusahaan. 

2. Bagi Pihak-Pihak Lain yang Berkepentingan: 

a. Sebagai bahan acuan untuk penelitian lain yang berhubungan dengan tema 

corporate social responsibility.  

b. Mendorong para peneliti untuk ikut serta dalam mewacanakan program 

corporate social responsibility sebagai upaya pembangunan dan 

pengembangan  masyarakat. 


