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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Menurut laporan world bank dalam Sutedi (2012), pada tahun 1999 

penyebab terjadinya krisis ekonomi di asia timur dikarenakan oleh 

kegagalan dalam penerapan corporate governance yang berasal dari sistem 

kerangka hukum yang lemah, standar akuntansi dan standar auditing yang 

tidak konsisten, pengawasan board of director yang tidak efektif, praktik 

perbankan yang buruk dan kurangnya mempertimbangkan hak pemegang 

saham minoritas. Dalam kajiannya, bank pembangunan asia membuat 

kesimpulan bahwa sistem corporate governance yang buruk dalam 

perekonomian merupakan penyebab timbulnya krisis ekonomi yang 

menimpa negara-negara ASEAN. Praktik-praktik corporate governance 

yang kurang baik ditandai dari ciri-ciri dewan direksi yang tidak efektif, 

kontrol internal yang lemah, audit yang buruk, kurangnya disclosure yang 

seimbang serta kurangnya penegakan hukum. Sebaiknya budaya Good 

Corporate Governance memang harus dimasyarakatkan. Praktik – praktik 

perusahaan yang tercela sering berkaitan dengan masalah korupsi, kolusi, 

dan nepotisme (KKN). Salah satu contohnya pada kasus bank bali yang 

tidak jelas penyelesaian masalahnya. Sementara itu banyak pengusaha atau 

direksi yang belum memahami dan sengaja melanggar prinsip – prinsip 

corporate governance. Salah satu penyebab krisis di asia adalah runtuhnya 

perekonomian indonesia yang disebabkan oleh tidak adanya good corporate 

governance dalam pengelolaan perusahaan.   
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Corporate governance yang dikemukakan oleh OECD 

(Organization for economic cooperation and development) dalam Solihin 

(2010) corporate governance merupakan suatu sistem untuk mengarahkan 

dan mengendalikan perusahaan. struktur corporate governance menetapkan 

distribusi hak dan kewajiban di antara berbagai pihak yang terlibat dalam 

suatu korporasi seperti dewan direksi, para manajer, para pemegang saham, 

dan pemangku kepentingan lainnya.  Secara konseptual, akuntansi CSR 

dapat diartikan sebagai berikut : “suatu proses pengukuran, pencatatan, 

pelaporan, dan pengungkapan informasi terkait dampak sosial dan 

lingkungan dari tindakan-tindakan ekonomi perusahaan terhadap 

kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat atau yang menjadi 

stakeholder perusahaan. ”Dua dimensi utama dalam akuntansi csr. Pertama, 

melaporkan dan mengungkapkan costs dan benefits dari aktivitas ekonomi 

perusahaan yang secara langsung berdampak terhadap profitabilitas bottom-

line (laba). Kedua, melaporkan costs dan benefits dari aktifitas ekonomi 

perusahaan yang berdampak langsung terhadap individu, masyarakat, dan 

lingkungan (Lako 2011).  

Beberapa penelitian yang menguji pengaruh dan hubungan dari 

kedua hal antara good corporate governance dan corporate social 

responsiility. Salah satunya dilakukan oleh Hariyanti (2015) yang meneliti 

perusahaan manufaktur yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

berdasarkan Indonesian Capital Market Directory (ICMD) selama tahun 

2007-2012 sebagai objek penelitiannya. Dalam penelitiannya  peneliti 
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mengambil tiga karakteristik dari corporate governance yaitu, komposisi 

dewan direktur independen, kepemilikan institusional dan komite audit, 

yang diuji hubungannya dengan pengungkapan corporate social 

responsibility. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komposisi dewan 

direktur independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility. kepemilikan institusional 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility. komite audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility. Peneliti 

selanjutnya dilakukan oleh Mujiyati (2014) yang meneliti pada industri 

perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia sebagai objek 

penelitiannya. Dalam penelitiannya peneliti mengambil empat karakteristik 

dari corporate governance yaitu ukuran dewan komisaris, ukuran komite 

audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusi yang diuji 

hubungannya dengan praktek pelaporan csr. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris, ukuran komite 

audit, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan untuk 

mengungkapkan praktik pelaporan CSR di industry perbankan Indonesia. 

Sedangkan variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan untuk 

mengungkapkan praktik pelaporan CSR di industry perbankan Indonesia. 

Kemudian peneliti selanjutnya dilakukan oleh Cahyaningsih (2011) yang 

meneliti pada 52 perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia selama 

tahun 2007-2008. Dalam penelitiannya peneliti mengambil lima dari 
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mekanisme corporate governance yaitu variabel dewan komisaris 

independen, kepemilikan institusional, leverage, price-to-book value, serta 

size yang diuji hubungannya dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan variabel dewan 

komisaris independen, kepemilikan institusional, leverage, price-to-book 

value, serta size berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial. Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan hasil 

bahwa dewan komisaris independen dan leverage berpengaruh negatif tidak 

signifikan serta kepemilikan  institusional dan size berpengaruh positif tidak 

signifikan, sedangkan price-to-book-value berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Penelitian ini melakukan objek penelitian pada perusahaan BUMN 

yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2013-2014. Penelitian ini 

berusaha menyelidiki adanya pengaruh dari variabel corporate governance 

seperti ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran komite 

audit, kepemilikan saham publik, dan kepemilikan asing terhadap 

pengungkapan csr pada perusahaan BUMN.  
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B. Rumusan masalah 

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility ? 

2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility ? 

3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility ? 

4. Apakah kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility ? 

5. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility ? 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya membahas tentang pengaruh dari karakteristik good 

corporate governance seperti ukuran dewan komisaris, komisaris independen, 

ukuran komite audit, kepemilikan saham publik, dan kepemilikan asing terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility.  

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji karakteristik corporate governance 

yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran komite 

audit, kepemilikan saham publik, dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility.  
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis : 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan 

teori di bidang akuntansi yang digunakan dalam menganalisis pengaruh 

karakteristik GCG  terhadap pengungkapan CSR. Terutama teori yang dapat 

menjelaskan karakteristik good corporate governance dan corporate social 

responsibility.  

Manfaat Praktis :  

Bagi akademisi, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan 

informasi dalam penelitian selanjutnya.  

 

 


