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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) 

merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada 

pemangku kepentingan (stakeholders). Menurut The World Busines Council for 

Sustainable Development (WBCSD), Corporate Social Responsibility (CSR) 

didefinisikan sebagai komitmen binis untuk memberikan kontribusi bagi 

pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan 

serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun 

masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang 

bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun pembangunan. 

Menurut Reda (2010), salah satu implementasi Good Corporate 

Governance (GCG) adalah penerapan Corporate Social Reponbility (CSR). 

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan secara benar berarti juga memenuhi 

prinsip responbilitas dari GCG. Penerapan CSR secara konsisten merupakan 

bagian dari upaya memaksimalkan nilai perusahaan. Aktivitas ekonomi yang 

dijalankan perusahaan sebagaimana prinsip etika bisnis diharapkan bermanfaat 

tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat. Penerapan 

etika bisnis tersebut merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial 

moral suatu institusi bisnis dan para pelaku dunia usaha terhadap masyarakat dan 

lingkungannya. 
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Menurut Utama (2007), praktik dan pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep 

Good Corporate Governance (GCG), yang prinsipnya antara lain menyatakan 

bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan stakeholders-nya, sesuai 

dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang aktif dengan stakeholders 

demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaaan. Selain itu juga dinyatakan 

bahwa mekanisme dan struktur governance di perusahaan dapat dijadikan sebagai 

infrastruktur pendukung terhadap praktik pengungkapan CSR di Indonesia. 

Dengan adanya mekanisme governance ini dapat mengurangi asimetri informasi. 

Apabila asimetri dibiarkan terjadi, maka dapat menyebabkan terjadinya adverse 

selection maupun moral hazard, dengan konsekuensi perusahaan tidak 

melaksanakan praktik dan pengungkapan CSR. 

Perkembangan praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia juga 

dilatarbelakangi oleh dukungan pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya regulasi 

terhadap kewajiban praktik dan pengungkapan CSR melalui Undang-Undang 

Perseroan Terbatas No 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 

sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanakan CSR juga diatur dalam 

Undang-Undang Penanaman Modal No.25 tahun 2007 Pasal 15 bagian b, Pasal 

17, dan Pasal 34 yang mengatur setiap penanaman modal diwajibkan untuk ikut 
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serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Said et. al. 

(2009). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Said et. al. (2009) di malaysia 

menggunakan sampel 150 perusahaan yang tercatat di Bursa Malaysia dengan 

meneliti beberapa variabel karakteristik GCG antara lain adalah ukuran dewan 

direksi, independensi dewan komisaris, duality of CEO, independensi komite 

audit, dan kepemilikan saham manajerial, asing, serta kepemilikan oleh 

pemerintah. Penelitian tersebut menemukan bahwa hanya dua faktor yang 

berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Malaysia yaitu faktor 

kepemilikan oleh pemerintah dan komite audit.  

Dalam penelitian ini karakteristik Good Corporate Governance mengacu 

pada aspek governance structure yang merupakan hubungan pertanggungjawaban 

dan pembagian peran diantara berbagai organ utama perusahaan yaitu pemilik/ 

pemegang saham, pengawas/ komisaris, dan pengelola/ direksi/ manajemen. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, antara lain pada pengukuran 

variabel dewan komisaris dan komite audit. Pada variabel dewan komisaris 

menggunakan ukuran dewan komisaris dan independensi dewan komisaris. Pada 

varabel komite audit menggunakan ukuran komite audit dan kompetensi komite 

audit. Dalam penelitian ini tidak memasukkan ukuran dewan direksi karena 

kondisi di Indonesia dimana perusahaan-perusahaan menerapkan sistem dua 

tingkat (two tier both system), yang memisahkan fungsi eksekutif (direksi) dan 

fungsi pengawasan (komisaris). Serta dalam penelitian tidak menggunakan 

variabel kepemilikan saham terkonsentrasi, asing, dan kepemilikan oleh 



 

4 
 

pemerintah karena jumlahnya sedikit tidak cukup untuk mewakili sampel 

penelitian. 

Penelitian ini dimotivasi karena masih rendahnya kualitas dan kuantitas 

praktik pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia apabila dibandingkan 

dengan negara-negara lain. Utama (2007) menyampaikan bahwa corporate 

governance perusahaan akan menentukan arah dan kebijakkan perusahaan, 

termasuk diantaranya CSR beserta pelaporannya, maka apabila perusahaan-

perusahaan di Indonesia sudah menerapkkan GCG, seharusnya praktik 

pelaksanaan dan pengungkapan CSR akan semakin baik. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengetahui 

bagaimana mekanisme pelaksanaan GCG dapat mempengaruhi pengungkapan 

CSR yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Oleh karena itu penulis mengambil penelitian dengan judul “Pengaruh 

Karakteristik Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ 45)”.  

 
B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Apakah 

karakteristik dari Good Corporate Governance berpengaruh terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility pada laporan tahunan perusahaan 

LQ45?”. Dari perumusan masalah tersebut, maka dijabarkan sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran dewan komisaris dapat mempengaruhi pengungkapan CSR? 

2. Apakah independensi dewan komisaris dapat mempengaruhi pengungkapan 
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CSR? 

3. Apakah ukuran komite audit dapat mempengaruhi pengungkapan CSR? 

4. Apakah kompetensi komite audit dapat mempengaruhi pengungkapan CSR? 

5. Apakah kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi pengungkapan CSR? 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Menjelaskan pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap luas pengungkapan 

CSR. 

2. Menjelaskan pengaruh independensi dewan komisaris terhadap luas 

pengungkapan CSR. 

3. Menjelaskan pengaruh ukuran komite audit terhadap luas pengungkapan 

CSR.  

4. Menjelaskan pengaruh kompetensi komite audit terhadap luas pengungkapan 

CSR. 

5. Menjelaskan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap luas pengungkapan 

CSR. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara 

lain: 

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi manajemen, 

terutama mengenai bagaimana penerapan GCG dalam suatu perusahaan dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan untuk mengungkapkan 

praktik CSR-nya dalam laporan tahunan perusahaan. 
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2. Memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan/manajemen tentang manfaat 

dan penerapan GCG dan pengungkapan pertanggungjawaban sosial 

perusahaan bagi perusahaan. 

3. Sebagai pertimbangan pemerintah dan lembaga-lembaga penyusun standar 

akuntansi dalam meningkatkan kualitas standar dan peraturan yang telah ada. 

4. Sebagai bahan referensi atau acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini. 


