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BAB I 

PENDAHULAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam praktik ini, isu yang mengenai pentingnya program tanggung jawab sosial 

perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) di Indonesia saat ini masih memiliki 

berbagai persoalan yang dihadapi seperti: Anggaran terbatas, lemahnya sosialisasi dan 

komunikasi. Pelaksanaan program CSR masih dinilai belum merata ke seluruh lapisan 

masyarakat yang sebagian besar dilakukan hanya kepada pihak-pihak tertentu dan tidak 

dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini akan mengakibatkan pengambilan keputusan-keputusan 

penting dalam pelaksanaan program CSR akan dilakukan secara sepihak oleh perusahaan tanpa 

melibatkan masyarakat sekitarnya. 

Masyarakat yang sudah terlibat dalam program CSR telah menyadari bahwa program 

CSR telah memberikan dampak yang positif terhadap mereka. Fenomena ini adalah bukti bahwa 

adanya ketergantungan sama lain yang memberikan keuntungan antara perusahaan dengan 

masyarakat sekitarnya. Oleh sebab itu, perusahaan diharapkan memiliki komitmen yang besar 

dalam menjalankan program CSR agar dapat terciptanya keseimbangan ekonomi, sosial dan 

lingkungannya (Suprapto, 2013). 

Konsep CSR menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terhadap 

pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi juga terhadap para stakeholders yang terkait 

dan/atau terkena dampak dari keberadaan perusahaan. Dalam menetapkan dan menjalankan 

strategi bisnisnya, perusahaan yang menjalankan CSR akan memperhatikan dampaknya terhadap 

kondisi sosial dan lingkungan dan berupaya agar dampaknya positif. Perkembangan CSR juga 
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terkait dengan semakin parahnya kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia maupun dunia, 

mulai dari penggundulan hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim. 

Berbagai fenomena ini menyadarkan masyarakat di dunia bahwa sumber daya alam 

adalah terbatas dan oleh karenanya pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara 

berkelanjutan (sustainable development), dengan konsekuensi bahwa perusahaan dalam 

menjalankan usahanya perlu menggunakan sumber daya seefisien mungkin dan memastikan 

bahwa sumber daya tersebut tidak habis, sehingga tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi di 

masa datang. Dengan konsep pembangunan berkelanjutan, maka kegiatan CSR menjadi lebih 

terarah, paling tidak perusahaan perlu berupaya melaksanakan konsep tersebut (Hariyanti, 2014). 

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Pada tahun 2007 Indonesia mengatur secara sah 

konsep Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pelaporan tentang Corporate Social 

Responsibility dilampirkan pada laporan keberlanjutan perusahaan atau yang dikenal dengan 

istilah sustainability reporting. Perkembangan laporan keberlanjutan (sustainability reporting) di 

Indonesia cukup baik setelah diadakannya ISRA (Indonesia Sustainability Reporting Award) 

yang dilakukan pertama kali pada tahun 2005. 

Kewajiban melaksanakan CSR oleh pemerintah sekarang ini bukan hanya dibebankan 

pada BUMN saja. Melalui Undang-undang No. 40 tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan 

Terbatas (UU PT) dan undang-undang No. 25 tahun 2007 pasal 15 (b) dan pasal 16 (d) tentang 

penanaman Modal (UU PM). Maka setiap perseroan atau penanaman modal diwajibkan untuk 

melakukan sebuah upaya pelaksanaan tanggung jawab perusahaan yang telah dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Kebijakan ini juga mengatur sanksi bagi perusahaan 

yang tidak menjalankan kewajiban tersebut. 
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Corporate Social Responsibility merupakan salah satu bentuk dari sustainability report 

yang melampirkan keterangan tentang berbagai aspek-aspek perusahaan berupa aspek sosial, 

lingkungan dan keuangan, serta aspek yang tidak dapat dijelaskan secara tersirat oleh suatu 

laporan keuangan perusahaan (Rasyid dan Abdullah, 2015). Sustainability report atau yang 

disebut dengan laporan keberlanjutan perusahaan berguna sebagai media penyampaian informasi 

ke publik maupun investor bahwa perusahaan bukan hanya ingin mendapatkan keuntungan, 

tetapi perusahaan juga memperhatikan kondisi sosial dan lingkungan sekitar.(Hafidzah, 2013). 

Saat ini perusahaan yang membuat laporan keberlanjutan (sustainability reporting) di 

Indonesia semakin berkembang. Untuk itu, Global Reporting Initiative (GRI) berkolaborasi 

bersama National Center for Sustainability Reporting (NCSR) resmi meluncurkan pedoman 

pelaporan CSR untuk kawasan Asia Tenggara yaitu Global Reporting Initiative version 4 atau 

yang dikenal dengan G4. G4 merupakan pembaharuan dan penyelesaian pedoman pelaporan 

berkelanjutan GRI G3.1 ("GRI Keluarkan Pedoman CSR Generasi ke-4 "", 2014). Perusahaan 

menjadi semakin berkembang, maka pada saat itu pula kesenjangan sosial dan kerusakan 

lingkungan sekitarnya dapat terjadi, karena itu pula muncul kesadaran untuk mengurangi dampak 

negatif ini. Banyak perusahaan kini mengembangkan apa yang disebut Corporate Social 

Responsibility (CSR) Penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai cost, melainkan investasi 

perusahaan. 

Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) berpijak pada triple bottom line yakni 

economic prosperity, enviromental quality, social justice. Perusahaan dapat terus melanjutkan 

kegiatan usahanya dengan mengimplementasikan konsep triple bottom line ke dalam tiga aspek, 

yaitu keuntungan (profit), terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan 

menjaga kelestarian lingkungan (planet). Sebagai bentuk pengungkapan Corporate Social 
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Responsibility (CSR), perusahaan membuat sustainability reporting yang akan menjadi wadah 

komunikasi bagi untuk membangun kepercayaan publik. Sehingga penting bagi perusahaan 

untuk mengungkapkan CSR dalam laporan tersebut. GRI (Global Reporting Initiative) sebagai 

sebuah badan yang sangat mendukung keberadaan sustainability reporting dengan memberi 

inisiatif untuk membuat standar pelaksanaan dan pelaporan (Bimantara, 2013a). 

Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) diungkapkan dalam laporan 

keberlanjutan perusahaan atau yang sering disebut dengan sustainability report. Sustainability 

Reporting adalah pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan 

(disclose), serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi seluruh 

pemangku kepentingan (stakeholders) untuk tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan 

yang berkelanjutan. Tanggung jawab sosial merupakan suatu komitmen berkelanjutan bagi 

perusahaan untuk bertanggung jawab secara ekonomi, sosial dan lingkungan atau ekologis 

kepada masyarakat, lingkungan serta para pemangku kepetingan (stakeholder) (Yusrianti dan 

Himawan, 2013). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam sustainability 

report didasari oleh pedoman Global Reporting Initiative (GRI).  Saat ini, Global Reporting 

Initiative (GRI) sudah mengeluarkan versi terbarunya yaitu GRI G4, yang merupakan 

pembaharuan dan penyelesaian pedoman pelaporan berkelanjutan GRI G3.1 (Neraca, 2014). 

GRI-G4 merupakan penyempurnaan dari pedoma sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu 

mengenai analisis implementasi Corporate Social Responsibility berdasarkan global reporting 

initiative. 

Pengungkapan kinerja keuangan perusahaan tersebut menjadi hal wajib yang harus 

dipernuhi oleh perusahaan, dimana hal tersebut terdapat pada Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1998 

tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan (“PP 24/1998”) sebagaimana telah diubah 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/29/node/123/pp-no-24-tahun-1998-informasi-keuangan-tahunan-perusahaan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/29/node/123/pp-no-24-tahun-1998-informasi-keuangan-tahunan-perusahaan
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dengan PP No. 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi 

Keuangan Tahunan Perusahaan (“PP 64/1999”) adalah sebagai berikut: 1) Semua perusahaan 

wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Menteri dan 2) Laporan Keuangan 

Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dokumen umum yang dapat 

diketahui oleh masyarakat. Kondisi ini menjadi hal yang penting dalam pelaporan kinerja 

keuangan perusahaan. 

Hasil penelitian(Sari, 2014) menemukan bahwa pedoman atau standar yang sering 

digunakan oleh perusahaan dalam melaporkan keberlanjutan perusahaan mereka yaitu Global 

Reporting Initiatives (GRI). Perusahaan yang diteliti sudah menerapkan GRI 3.1 dengan baik. 

Akan tetapi, pengungkapan indikator beserta masing-masing aspeknya masih belum rinci. 

Simpulan bahwa indicator tanggung jawab produk (PR) merupakan indikator kinerja dengan 

pengungkapan tertinggi yang dilakukan oleh detiap perusaahaan. 

Perusahaan perlu untuk melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah mana saja yang 

akan menjadi sasaran kegiatan CSR agar penyaluran dana CSR menjadi tepat sasaran. Mengingat 

Sustainability Report itu begitu penting untuk perusahaan, dalam pelaporannya yang dibuat 

secara terpisah maupun masih tergabung dalam annual report yang sangat berguna untuk para 

stakeholders dalam memperoleh informasi yang terkait dengan aktivitas perusahaan yang 

mencakup ekonomi, lingkungan dan social (Maygarindra dan Maghviroh, 2012). Penelitian 

(Bimantara, 2013b) menemukan bahwa sustainability report VHA Inc tahun 2011-2012 

memenuhi syarat untuk memperoleh level B. Perusahaan melaporkan secara aktif melaksanakan 

pembangunan berkelanjutan. Perusahaan menunjukkan kesungguhan dalam turut serta 

pelaksanaan pembangunan berkelanjutan baik dalam aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/30/node/123/pp-no-64-tahun-1999-perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1998-tentang-informasi-keuangan-tahunan-perusahaan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/30/node/123/pp-no-64-tahun-1999-perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1998-tentang-informasi-keuangan-tahunan-perusahaan
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Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan tujuan pengungkapan implementasi Corporate Social Responsibility pada perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di BEI yang telah membuaat laporan keberlanjutan atau yang disebut 

sustainability report tahun 2014-2015 dengan metode atau pedoman Global Reporting Initiatives 

G4 yang disesuaikan dengan standar indikator terbaru. Masih sedikit penelitian yang meneliti 

sustainability reporting perusahaan dengan standar pedoman Global Reporting Initiatives G4. 

Pemilihan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI yang memiliki laporan 

keberlanjutan (sustainability report) tahun 2014 dan 2015 dipilih sebagai sampel karena di 

Indonesia, banyak sekali kasus-kasus tentang perbedaan kepentingan dan kerusakan lingkungan 

yang berujung protes dari masyarakat sekitar lokasi pabrik yang merasa terganggu akibat limbah 

dan polusi pabrik serta dampak negative terhadap lingkungan sekitar. Saat ini masyarakat 

berpandang negatif akan kegiatan operasional suatu entitas bisnis dan membuat kepercayaan 

masyarakat kepada perusahaan semakin berkurang. Tahun 2014 dan 2015 dipilih sebagai tahun 

sampel karena pada tahun 2013 pedoman Global Reporting Initiative (GRI) sudah mengeluarkan 

versi terbarunya yaitu GRI G4, yang merupakan pembaharuan dan penyelesaian pedoman 

pelaporan keberlanjutan GRI G3.1. GRI-G4 merupakan penyempurnaan dari pedoman 

sebelumnya.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk 

mengetahui apakah Pengungkapan Corporate Social Responsibility melalui sustainability report 

berdasarkan indikator Global Reporting Initiatives G4. Kesesuaian pengungkapan tersebut yaitu 

untuk indikator kinerja ekonomi, lingkungan, serta indikator sosial yang meliputi praktik tenaga 

kerja dan pekerjaan yang layak, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk. 

Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul tentang “Analisis Pengungkapan 
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Corporate Social Responsibility (CSR) melalui Sustainability Report pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan indikator Global Reporting Initiatives (GRI) 

G-4” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah yang 

menjadi pokok bahasan penelitian ini adalah: “Bagaimana pengungkapan Corporate Social 

Responsibility melalui sustainability report pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-

2015 berdasarkan indikator Global Reporting Initiative G-4?” 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

C.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah untuk 

membuktikan secara kasus: “Menganalisis dan memahami pengungkapan Corporate Social 

Responsibility dalam laporan keberlanjutan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2014 dan 2015 berdasarkan Indikator Global Reporting Initiative (GRI) G-
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C.2.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi yang berarti 

dalam pengembangan ilmu akuntansi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 
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bahan referensi dan sebagai pembanding dalam pengembangan penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan Impementasi Corporate Social Responsibility. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana pengetahuan dan penelitian 

dalam penerapan CSR terhadap perusahaan dan dapat dijadikan bahan perbandingan 

untuk kajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian 

ini. 

b. Pihak Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dugunakan sebagai bahan referensi pengambilan 

keputusan oleh manajemen. 

c. Bagi Investor dan Calon Investor 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penerapan Corporate 

Social Reponsibility melalui Global Reporting Initiative sehingga dapat dijadikan bahan 

acuan dan bahan pertimbangan sebelum membuat keputusan investasi. 

 


