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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan CSR di Indonesia dapat dilihat dari pelaksanaan praktik 

bisnis secara sukarela (discreationary business practice) yang merupakan 

pelaksanaan CSR berdasarkan inisiatif dari perusahaan. Dan juga dapat 

dilihat dari pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR 

yang diatur dalam aturan undang-undangan yang berlaku di Indonesia 

(bersifat mandatory) merupakan salah satu hal yang diwajibkan oleh 

Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Untung, 2009). 

Dalam menjalankan aktivitas organisasi, perusahaan tidak bisa 

dipisahkan dengan karyawan sebagai peran utama untuk menjalankan roda 

kehidupan perusahaan dan pelaku aktif. Ada hubungan timbal balik antara 

perusahaan dengan karyawan. Perusahaan dan karyawan memiliki 

hubunganyang sangat erat dan saling membutuhkan. Tanpa karyawan 

perusahaan tidak akan dapat mewujudkan visi dan misinya, karena 

perusahaan membutuhkan tenaga penggerak operasional yang berupa sumber 

daya manusia untuk mengelola dan menciptakan suatu produksi yang 

berkualitas (Heryani dan Zunaidah, 2013). 

Heryani dan Zunaidah (2013) juga berpendapat bahwa karyawan 

merupakan sekumpulan aset dalam faktor produksi sebagai penggerak 

kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan perusahaan dan karyawan juga sangat 



2 
 

 
 

menentukan dinamisasi serta mobilisasi perusahaan. Hal tersebut memerlukan 

kepedulian dari suatu perusahaan. Dalam mengetahui kualitas sumber daya 

manusia dapat dilihat dari aktivitas kerja karyawan  yang dijalaninya secara 

maksimal. Dengan demikian, program tanggung jawab sosial sangat 

diperlukan untuk membentukkepedulian perusahaan terhadap karyawan. 

Menurut Hersona dan May (2012), sebuah perusahaan yang 

menjalankan tugasnya yaitu memproduksi barang atau jasa yang dihasilkan 

untuk masyarakat, tidaklah jarang terjadi antara konflik kepentingan antara 

masyarakat umum dengan kepentingan perusahaan. Adanya konflik di sekitar 

perusahaan yang sering terjadi terutama adanya polusi yang ditimbulkan oleh 

perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Polusi tersebut dapat berupa polusi 

udara, polusi air limbah, polusi suara dll. Dengan adanya konflik yang umum 

seperti itu diharapkan setiap perusahaan menyadari dan juga dapat 

bertanggungjawab atas dampak dari setiap kegiatan perusahaan yang 

dilakukannya. Karena kebanyakan perusahaan hanya memikirkan keuntungan 

ekonomi, melainkan memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan 

dan kesejahteraan masyarakat. 

Corporate Social Responsibility sebagai konsep akuntansi yang baru 

adalah transparansipengungkapan sosial atas kegiatan atau aktivitas sosial 

yang dilakukan oleh perusahaan,dimana transparansi informasi yang 

diungkapkan tidak hanya informasi keuanganperusahaan, tetapi perusahaan 

juga diharapkan mengungkapkan informasi mengenai dampaksosial dan 
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lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas perusahaan (Rakhiemah dan 

Agustia, 2009). 

Terdapat beberapa penelitian dari Hersona dan May (2012) yaitu 

“Analisis Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT 

Pertamina Gas Area JBB Distrik Cilamaya bagi Masyarakat” bahwa Program 

CSR yang telah dilaksanakan oleh PT Pertamina Gas Area JBB Distrik 

Cilamaya terdiri dari lima bidang yaitu bidang lingkungan, kesehatan, 

infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Tetapi pelaksanaan 

program yang dianggap sudah terorganisir ini masih kurang maksimal karena 

belum ada bagian khusus yang menangani program CSR dan sampai saat ini 

pelaksanaan program CSR masih dilakukan pekerja dari fungsi operasi. 

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Pabrik Gula Gempolkrep 

Mojokerto adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang agroindustri 

dengan hasil produksi utama berupa gula pasir. Pabrik gula ini merupakan 

salah satu pabrik gula terbesar di Indonesia dibawah naungan PT. Perkebunan 

Nusantara X. Dari tahun ke tahun, aksi tanggung jawab sosial perusahaan 

(Corporate Social Responsibility/CSR) PG Gempolkrep juga terus 

ditingkatkan, baik secara kuantitas maupun kualitas program. Tanggung 

jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) PG 

Gempolkrep antara lain pemberian beasiswa, kegiatan keagamaan, 

pengobatan massal, pelatihan kewirausahaan, penanaman pohon, dan 

revitalisasi lingkungan Sungai Brantas. PTPN X telah mengalokasikan dana 

Rp 40,8 miliar, untuk meningkatkan tata kelola lingkungan. Pengelolaan 
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lingkungan alam dan sosial terus menjadi perhatian PG Gempolkrep sebagai 

bentuk upaya mewujudkan green industry untuk meraih Proper Hijau, untuk 

menciptakan industri gula yang berkelanjutan. Pabrik Gula (PG) Gempolkrep 

telah mendapatkan sertifikat penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) dengan nilai 93,4. Tidak mudah untuk 

mendapatkan sertifikat penerapan tersebut, sebab harus terbangun budaya 

sadar keselamatan kerja di seluruh lapisan karyawan. 

Program CSR Perusahaan akan dilaksanakan dengan memperhatikan 

kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. Dengan beragam kegiatan 

tersebut, Perusahaan berharap masyarakat akan memperoleh manfaat 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat 

khususnya di sekitar tempat usaha Perusahaan. PG. Gempolkrep adalah salah 

satu pabrik gula yang memiliki CSR lengkap daripada pabrik gula lainnya di 

PTPN X. Tetapi di dalam kelebihan yang dimiliki PG. Gempolkrep tersebut, 

adanya kekurangan terkait dengan limbah pabrik yang meresahkan 

lingkungan masyarakat dan juga tentang pertanggungjawaban kepada 

karyawan terkait isu gaji karyawan akibat produksi yang naik turun. Melihat 

Corporate Social Responsibility (CSR) sangatlah berdampak baik bagi 

masyarakat dan juga perusahaan, peneliti tertarik melakukan penelitian 

mengenai “Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada 

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Pabrik Gula Gempolkrep Mojokerto” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti melakukan penelitian 

dengan rumusan masalah : Bagaimana Penerapan Corporate Social 

Responsibility di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Pabrik Gula 

Gempolkrep Mojokerto ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti merumuskan tujuan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis Penerapan Corporate Social 

Responsibility di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Pabrik Gula 

Gempolkrep Mojokerto. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang berguna bagi : 

1. Bagi Perusahaan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan 

untuk lebih memaksimalkan kegiatan CSR karyawan dan lingkungan 

masyarakat. 

2. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 

tambahan pengetahuan mengenai Penerapan Corporate Social 

Responsibility di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Pabrik Gula 

Gempolkrep Mojokerto kepada mahasiswa Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 


