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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat perusahaan semakin berkembang, maka pada saat itu kesenjangan

sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya dapat terjadi, karena itu muncul

kesadaran untuk mengurangi dampak negatif yang terjadi di sekitar perusahaan

Mawandiri (2014). Dengan adanya dampak negatif tersebut, maka perusahaan

akan dituntut umtuk menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan dan

diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip hak

asasi manusia.Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana

perusahaan telah melaksanakan aktivitas sosialnya untuk memastikan bahwa hak-

hak mereka telah terpenuhi. Perusahaan akan berupaya dalam mengungkapkan

apa yang disebut Corporate Social Responsibility.

Menurut Lako (2011) dalam konteks tersebut, Corporate Social Responsibility

yaitu komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk bertanggung jawab secara

ekonomi, sosial, dan ekologis kepada masyarakat, lingkungan, serta para

pemangku kepentingan. Lako (2011) menyatakan bahwa terdapat beberapa teori

yang berhubungan dengan pelaksanaan Corporate Social Responsibility secara

tepat yaitu teori stakeholder, teori legitimasi dan teori agensi. John Elkington

mengungkapkan konsep Triple Bottom Line atau sering dikenal dengan istilah 3P

yaitu People, Planet, Profit. People, yang berarti perusahaan mengutamakan

kepentingan manusia manusia yang menjadi pemangku kepentingan

perusahaan, dalam hal ini adalah karyawan dan komunitas di sekitar lokasi

kegiatan usaha. Kedua adalah Planet, yaitu perusahaan memberikan perhatian
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yang serius terhadap keberlanjutan lingkungan alam, sekaligus dilihat sebagai

upaya memperkuat keberlanjutan usaha. Ketiga adalah Profit, yaitu sebagai

suatu usaha yang komersial tentu saja perusahaan harus tetap mendapatkan

keuntungan (Iswandika, Murtanto et al. 2014).

Pemerintah Indonesia telah mendukung kelestarian lingkungan dengan

mengeluarkan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan

Lingkungan Perseroan Terbatas. Terdapat juga adanya undang-undang lain

mengatur tentang Perseroan Terbatas yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-08/MBU/2013 melalui Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan (Candrayanthi dan Saputra, 2013).

Perusahaan BUMN lebih luas dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial

perusahaan karena perusahaan BUMN sebagian besar sahamnya dimiliki oleh

pemerintah. Berdasarkan UU PT dan SK BUMN menunjukkan adanya tuntutan

terhadap perusahaan agar menginformasikan kegiatan sosial yang dilakukan maka

perlu adanya pengungkapan atas pertanggungjawaban sosial yang dilakukan

perusahaan. Aktivitas tanggung jawab sosial dapat diungkapkan dalam laporan

tahunan (annual report) perusahaan (Dalina, 2015).

Penelitian yang berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi

pengungkapan CSR telah sering dilakukan namun hasil akhir dari berbagai

penelitian berbeda-beda. Ukuran perusahaan, komisaris independen, kepemilikan

institusional, leverage danukuran dewan komisaris adalah beberapa faktor yang

dipercayai mampu mempengaruhi luas pengungkapan CSR.Variabel ukuran
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perusahaan merupakan suatu skala yang berfungsi untuk mengklasifikasikan

besar kecilnya entitas bisnis. Pernyataan ini didukung dari hasil penelitian yang

dilakukan oleh Karina dan Yuyetta (2013) yang menyatakan bahwa ukuran

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Penelitian

lainnya yang dilakukan oleh Indraswari dan Astika (2014) menyatakan bahwa

ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial. Variabel komisaris independen memegang kendali

dalam mengarahkan perusahaan untuk menjalankan operasional sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan perusahaan (Purbopangestu dan Subowo 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Ramdhaningsih dan Utama (2013) yang

menyatakan bahwa komisaris independen secara bersama- sama (simultan)

mempengaruhi variabel pengungkapan CSR. Menurut Badjuri (2011)

kepemilikan institusional, umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang

memonitor perusahaan. Peneliti Purnama, Atmadja et al. (2014) juga

menyebutkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar

memiliki kemampuan untuk memonitor manajemen. Semakin besar

kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Christiawan (2014)

pembahasan mengenai pengungkapan Corporate Social Responsibility juga

dipengaruhi oleh leverage. Hal ini berdampak semakin tinggi tingkat leverage,

maka semakin besar pengungkapan sosial yang dilakukan perusahan untuk

menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap hak-haknya sebagai

kreditor. Dewan komisaris adalah wakil shareholder dalam perusahaan. Menurut
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Laksmitaningrum dan Purwanto (2013) ukuran dewan komisaris berpengaruh

positif terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility. Semakin besar

jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk

mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukankan semakin efektif.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Nadiah (2012) menyatakan bahwa

variabel ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Mengingat tidak konsistenan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Dalina

(2015), maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan

tentang ukuran perusahaan, komisaris independen, kepemilikan institusional,

leverage, dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR pada

Perusahaan BUMN.

Penelitian ini menggunakan populasi penelitian pada perusahaan BUMN yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pemilihan pada Perusahaan BUMN

dikarenakan, perusahaan tersebut lebih luas dalam mengungkapkan tanggung

jawab sosial perusahaan dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan lima variabel independen yaitu

tentang beberapa faktor yang berpengaruh terhadap CSR meliputi ukuran

perusahaan, komisaris independen, kepemilikan institusional, leverage dan ukuran

dewan komisaris dan satu variabel dependen yang digunakan untuk mengukur

keakuratan hasil dari pengungkapan CSR
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B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas maka dapat di rumuskan

permasalahannya yaitu :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Pengungkapan Corporate

Social Responsibility pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI?

2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap Pengungkapan Corporate

Social Responsibility pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI?

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan

Corporate Social Responsibility pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di

BEI?

4. Apakah leverage berpengaruh terhadap Pengungkapan Corporate Social

Responsibility pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI ?

5. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap Pengungkapan

Corporate Social Responsibility pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di

BEI?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk membuktikan bahwa ada hubungan antara ukuran perusahaan terhadap

Corporate Social Responsibility pada perusahaan BUMN yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia.

2. Untuk membuktikan bahwa ada hubungan antara komisaris independen

terhadap Corporate Social Responsibility pada perusahaan BUMN yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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3. Untuk membuktikan bahwa ada hubungan antara kepemilikan institusional

terhadap Corporate Social Responsibility pada perusahaan BUMN yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4. Untuk membuktikan bahwa ada hubungan antara leverage terhadap

Corporate Social Responsibility pada perusahaan BUMN yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia.

5. Untuk membuktikan bahwa ada hubungan antara ukuran dewan komisaris

terhadap Corporate Social Responsibility pada perusahaan BUMN yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

D. Manfaat penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Menjadikan perusahaan lebih aware terhadap pengungkapan

pertanggung jawaban sosial di masa mendatang, seperti halnya

pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh negara-

negara barat sebagai salah satu informasi yang penting.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa

variabel ukuran perusahaan, komisaris independen, kepemilikan

institusional, leverage dan ukuran dewan komisaris perusahaan

merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam
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melaksanakan pengungkapan pertanggung jawaban sosial perusahaan

karena kebutuhan akan legitimasi perusahaan di dalam masyarakat dan

untuk melihat keuntungan jangka panjang yang akan didapat oleh

perusahaan yakni image dan reputasi perusahaan melalui nilai saham

perusahaan.

2. Manfaat Akademis

a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk menambah studi literatur mengenai pengaruh ukuran perusahaan,

komisaris independen, kepemilikan institusional, leverage, dan ukuran

dewan komisaris terhadap pengungkapan Corporate Social

Responsibility (CSR), serta memberikan landasan bagi penelitian

selanjutnya dibidang yang sama dimasa yang akan datang.


