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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanggung jawab sosial atau sering disebut sebagai Corporate Social 

Responsibility merupakan  isu yang semakin menjadi sorotan di dunia bisnis. 

Fitria and Hartanti (2010) mengatakan bahwa di pasar modal, pengungkapan 

kegiatan CSR perusahaan  terlihat dengan  mulai adanya penerapan indeks saham 

– saham  perusahaan yang telah mempraktikan CSR. Penerapan  index ini juga 

sudah mulai diterapkan di bursa saham Asia. 

Di Indonesia pengungkapan CSR sudah bukan dilakukan secara sukarela 

melainkan diatur dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (UU PT) yang disahkan pada 20 Juli 2007. Pasal 74 Undang-Undang 

Perseroan Terbatas menyatakan : (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan 

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL); (2) TJSL 

merupakan kewajiban perseroan yang diangarkan dan diperhitungkan sebagai 

biaya yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan 

kewajaran; (3) Perseroan yang tidak melakukan kewajiban dikenai sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Indonesia, 2007). 

Fitria and Hartanti (2010) dalam Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

dan Lingkungan atau lebih sering kita kenal dengan CSR telah banyak diterapkan 

di perusahaan publik di Indonesia. Secara umum perusahaan-perusahaan tersebut 

menggunakan Indeks GRI (Global Reporting Initative) dalam pengungkapannya. 
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Lako (2011) mengakatan bahwa semenjak DPR mengesahkan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan atau lebih dikenal dengan corporate social 

responsibility (CSR) sebagai kewajiban perseroan dalam Pasal 74 Undang-undang 

No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pada 20 Juli 2007, isu 

CSR bagaikan bola liar yang menjadi sumber polemik antara kalangan pelaku 

usaha dengan pemerintah dan DPR. Pro-kontra terkait CSR sebagai kewajiban 

perseroan hingga kini tak kunjung selesai. 

Kalangan pelaku usaha bersikeras menolak CSR dijadikan sebagai 

kewajiban perseroan. Ada tiga alasan yang mengemuka. Pertama, praktik CSR di 

dunia umumnya bersifat sukarela sehingga sangat aneh apabila Indonesia 

menjadikannya sebagai kewajiban perseroan. Kedua, menjadikan CSR sebagai 

kewajiban akan kian membebani perseroan dan mengurangi laba perseroan untuk 

pemilik atau pemegang saham. Hal itu melanggar hak asasi manusia (HAM) para 

pemegang saham karena akan mengurangi jumlah dividen yang seharusnya 

mereka terima. Ketiga, bisa mengganggu iklim investasi di Tanah Air dan bisa 

menyebabkan para investor asing hengkang ke negara lain (Lako, 2011:2-3). 

Namun, di sisi lain, DPR dan pemerintah tetap tidak bergeming 

menghadapi penolakan itu. DPR dan pemerintah bersikeras CSR harus tetap 

menjadi kewajiban perseroan. Alasannya, perseroan dalam melakukan aktivitas 

bisnis dan mengeruk keuntungan telah menimbulkan dampak-dampak negatif 

yang merugikan masyarakat serta lingkungan. Semakin meningkatnya jumlah 

penduduk miskin dan kerusakan lingkungan ditengarai karena dipicu oleh ulah 

pelaku bisnis yang tidak etis atau tidak ramah sosial dan lingkungan. Sementara 
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itu, manfaat yang diterima negara dari perseroan dalam bentuk pajak, suplai 

barang dan jasa, penyediaan lapangan kerja, dan lainnya jauh lebih kecil 

dibanding pengorbanan negara untuk mengatasi serta merehabilitasi masalah-

masalah sosial dan lingkungan (Lako, 2011:3). 

Hasil survey “The Millennium Poll on CSR” tahun 1999 yang dilakukan 

oleh Environics International (Toronto), Conference Board (New York) & Prince 

of Wales Business Leader Forum (London) di antara 25.000 responden dari 23 

negara menunjukkan bahwa dalam membentuk opini tentang perusahaan, 60% 

mengatakan bahwa etika bisnis, praktik terhadap karyawan, dampak terhadap 

lingkungan, yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) 

akan paling berperan. Sedangkan bagi 40% lainnya, citra perusahaan dan brand 

image-lah yang akan paling memengaruhi kesan mereka (Wikipedia, 2016). 

Lebih lajut, sikap konsumen terhadap perusahaan yang dinilai tidak 

melakukan tanggung jawab sosial (CSR) adalah ingin menghukum (40%) dan 

50% tidak akan membeli produk dari perusahaan yang bersangkutan dan/atau 

bicara kepada orang lain tentang kelemahan atau kekurangan perusahaan yang 

tidak melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial (CSR) (Wikipedia, 2016). 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Sari (2014) yang menganalisis 

pengungkapan corporate social responsibility berdasarkan global reporting 

initiatives (GRI): studi kasus pada perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam 

(Persero) Tbk dan Timah (Persero)Tbk. serta dengan berbagai fenomena di atas 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Perbandingan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Menggunakan Global 
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Reporting Initiative Index Pada Perusahaan Pertambangan Dan 

Manufaktur”. 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan

pertambangan  dan manufktur menggunakan Indeks GRI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah maka dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Mengidentifikasi pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) pada

perusahaan manufaktur dan pertambangan menggunakan Indeks GRI.

2. Membandingkan luas pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) pada

perusahaan manufaktur dan pertambangan menggunakan Indeks GRI

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis

Bagi Universitas dan rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa yang 

memilih konsentrasi akuntansi, dapat memperoleh tambahan pengetahuan dan 

referensi mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) pada perusahaan 

manufaktur dan pertambangan  menggunakan Indeks GRI. 

2. Manfaat Praktis
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a. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru 

kepada investor dalam menilai kinerja perusahaan sehingga dapat 

dijadikan alat untuk pengambilan keputusan investasi. 

b. Bagi perusahaan pertambangan  dan manufaktur diharapkan dengan 

adanya hasil penelitian ini bisa lebih meningkatkan kinerja perusahaan 

lagi, sehingga dapat meningkatkan tanggung jawab sosial di luar 

perusahaan. 

c. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk 

lebih memahami bagaimana cara menganalisis dan memecahkan masalah-

masalah yang nyata melalui teori yang didapatkan dalam kuliah mengenai 

pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan. 

 


