
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perbincangan soal etika bisnis semakin mengemukan mengingat arus 

globalisasi semakin deras terasa. Globalisasi memberikan tatanan ekonomi baru. 

Para pelaku bisnis dituntut melakukan bisnis secara fair. Segala bentuk perilaku 

bisnis yang dianggap “kotor” seperti pemborosan manipulasi, monopili, dumping, 

menekan upah buruh, pencemaran lingkungan, dan kolusi tidak sesuai dengan 

etika bisnis yang berlaku. 

Pada saat perusahaan semakin banyak berkembang, maka pada saat itu 

pula kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungannya sekitar dapat terjadi. 

Karena itu muncul pula kesadaran untuk mengurangi dampak negatif. Banyak 

perusahaan swasta mengembangankan apa yang disebut Corporate Social 

Responsibility (CSR). Banyak peneliti yang menemukan terdapat hubungan positif 

antara akuntansi pertanggung jawaban sosial dengan kinerja keuangan, walaupun 

dampaknya dalam jangka panjang. Penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai 

cost melainkan investasi perusahaan. 

Tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan kepedulian perusahaan 

terhadap pihak-pihak lain secara luas daripada hanya sekedar kepentingan 

perusahaan saja. Tanggung jawab dari perusahaan (Corporate Social 

Responsibility) merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah 

perusahaan dengan semua stakeholder, termasuk didalamnya adalah pelanggan 
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atau konsumen, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, supplier 

bahkan juga competitor.  

Menurut Nova (2012:311) tanggung jawab sosial sektor dunia usaha yang 

dikenal dengan nama Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan wujud 

kesadaran perusahaan bagi upaya meningkatkan hubungan dengan masyarakat 

dan lingkungannya. Berdasarkan UU No. 44 pasal 8 tahun 2009 bahwa  

Persayaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus 

memenuhi ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan, dan tata 

ruang, serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan 

rumah sakit. Hal tersebut pihak perusahaan atau rumah sakit mempunyai 

tanggung jawab pada tindakan yang mempengaruhi konsumen, masyarakat, dan 

lingkungan. Oleh karena itu dalam perkembangan sekarang ini akuntansi 

konvensional telah banyak dikritik karena tidak dapat mengakomodir kepentingan 

masyarakat secara luas, sehingga kemudian muncul konsep akuntansi baru yang 

disebut sebagai Social Responsibility Accounting (SRA) atau akuntansi 

pertanggung jawaban sosial (Mulyanita 2009:8). 

Menurut Haryantono dan Widy  (tanpa tahun 2-3) kini dalam RSA 

paradigma tersebut diperluas menjadi pertanggung jawaban kepada para 

pemangku kepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berupa 

pengungkapan informasi pertanggung jawaban sosial perusahaan. 

Ikatan Akuntan Indonesia mengakomodasi tentang akuntansi pertanggung 

jawaban sosial, yaitu dalam persyaratan standar akuntansi keuangan No. 1 

paragrap ke-9 (revisi 2007) : 
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“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan 

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added 

statement). Khusus bagi industri-industri dimana faktor-faktor lingkungan 

hidup memegang peran penting dan bagi industri yang menganggap 

pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan 

penting.” 

Berdasarkan UU No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelola  

lingkungan hidup yang mewajibkan audit lingkungan hidup bagi usaha atau 

kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup atau penanggung 

jawab usaha dan kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang sejalan dengan UU No.40 Pasal 74 Tahun 2007 bahwa 

kegiatan usaha dibidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Menurut British Standard-BS 5750 dalam materi yang disampaikan oleh 

Sanim (2006) pada saat Pelatihan Audit Lingkungan di Cisarua, pengertian audit 

lingkungan adalah sebagai berikut: 

“Audit lingkungan sebagai suatu evaluasi untuk menentukan apakah 

sistem pengelolaan lingkungan dan kinerja lingkungan sudah sesuai 

dengan yang semula direncanakan, dan untuk menentukan apakah sistem 

tersebut telah diimplementasikan secara efektif, serta untuk menentukan 

apakah sistem tersebut sudah sesuai untuk memenuhi kebijakan 

lingkungan orgsnisasi yang bersangkutan.” 



 

 
 

4 

Dalam hal kebijakan pemerintah, perhatian pemerintah terhadap CSR 

tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) Nomor 40 Tahun 

2007 Bab V Pasal 74. Pasal 74 UU PT menentukan bahwa setiap perseroan yang 

kegiatan usahanya bergerak di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya 

alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Diuraikan 

pula bahwa TJSL dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan, dan 

pelanggaran atas kewajiban tersebut akan dikenai sanksi. Berbeda dengan 

kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan yang membutuhkan PP untuk 

pelaksanaannya, pembuatan laporan langsung berlaku sejak UU disahkan. Jadi, 

akan banyak sekali laporan CSR yang akan dibuat pada akhir 2008 (Jalal, 2007).  

CSR sendiri adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan kepedulian 

sosial dalam operasi bisnis perusahaan dan dalam interaksi dengan para pemangku 

kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan 

(Nuryana, 2005). Beberapa nama lain yang memiliki kemiripan atau bahkan 

sering diidentikkan dengan CSR ini antara lain Pemberian/Amal Perusahaan 

(Corporate Giving/Charity), Kedermawanan Perusahaan (Corporate 

philanthropy), Relasi Kemasyarakatan Perusahaan (Corporate Community/Public 

Relations), dan Pengembangan Masyarakat (Community Development). Keempat 

nama itu bisa pula dilihat sebagai dimensi atau pendekatan CSR dalam konteks 

Investasi Sosial Perusahaan (Corporate Social Investment/Investing) yang 

didorong oleh spektrum motif yang terentang dari motif amal hingga 

pemberdayaan (Tanudjaja, 2009) 
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Di Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang tanggung 

jawab sosial dan lingkungan di perseroan terbatas ialah badan hukum merupakan 

persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha 

dengan modal dasar yang seluruhnya bagi terbagi dalam saham dan memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 40 tentang Perseroan Terbatas serta 

peraturan pelaksanaannya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ 

perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau 

Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU No. 40 tahun 2007 

tentang anggaran dasar. Dalam pasal 2 UU No. 47 tahun 2012 juga menerangkan 

bahwa setiap perusahaan atau perseroan selaku subjek hukum mempunyai 

tanggung jawab sosial  dan lingkungan yang sebagaimana maksud ialah menjadi 

kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, 

peneliti memasukkan faktor regulasi pemerintah menjadi variabel penelitian. 

Fenomena yang terjadi di Pekanbaru  adalah volume limbah medis di 

Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad semakin meningkat seiring semakin 

ramainya pasien yang berobat di rumah sakit, namun berdasarkan pra survey 

peneliti alat pemusnah sampah (incinerator) yang digunakan di Rumah Sakit 

Umum Daerah Arifin Achmad tidak memungkinkan untuk memusnahkan limbah 

medis yang dihasilkan oleh RSUD Arifn Achmad. Buktinya pada awal tahun 

2012, volume sampah hanya berkisar 150 hingga 170 Kilogram perhari, namun 

mulai pertengahan tahun 2012 hingga akhir tahun 2013 volume sampah medis 

menjadi 180 hingga 250 Kilogram dalam sehari. Sementara alat pemusnah 
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sampah medis (incinerator) yang dioperasikan hanya bisa menampung dan 

memusnahkan limbah medis sebanyak 150Kilogram setiap harinya. Kondisi ini 

menjadi tidak seimbang sehingga terjadi over  kapasitas pada lokasi 

penampungan. Adanya pemulung yang mengambil limbah medis seperti suntik-

suntikkan yang kemudian diolah lagi untuk dijual dan dijadikan mainan anak-

anak, obat-obatan yang di kutip lalu di jual lagi sedangkan obat tersebut sudah 

kadaluarsa, padahal mereka tidak mengetahui dampak negatif dari limbah medis 

tersebut. Setiap harinya pemulung yang datang ke RSUD Arifin Achmad kurang 

lebih 10 sampai 15 orang, berdasarkan hasil pra survey peneliti. Sampah medis 

yang ditumpuk di lokasi penampungan, kemudian dibakar secara manual oleh 

petugas incinerator, asap yang dihasilkan tersebut menimbulkan bau sehingga 

masyarakat di sekitar Rumah Sakit merasa terganggu. Begitu pula sampah medis 

seperti organ tubuh manusia ketika ditumpuk di lokasi penampungan, 

meningkatkan adanya binatang – binatang pengganggu (tikus,lalat,dll). Sehingga 

dapat mempercepat penyebaran penyakit di lingkungan sekitar RSUD Arifin 

Achmad. (www.tribunpekanbaru.com). 

Menurut Rajafi dan Irianto (2007) Yang meneliti mengenai pengungkapan 

laporan sosial dan lingkungan sebagai bagian dari Triple Bottom Line Reporting 

dalam akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan pada perusahaan yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia. Berdasarkan penelitianaanya dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok industri dalam 

mengungkapan tema lingkungan dan ketenagakerjaan dan untuk tema kemanusian 

relatif sama. 

http://www.tribunpekanbaru.com/
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Ranggi (2010) telah meneliti di perusahaan yang telah menerapkan 

Corporate Social Responsibility  dan berada diwilayah DKI Jakarta dengan hasil 

penelitiannya bahwa audit lingkungan berpengaruh signifikan terhadap realisasi  

Corporate Social Responsibility dalam pengujian regresi sederhana dengan 

variabel audit lingkungan dan Corporate Social Responsibility. Adhitia (2012) 

telah melakukan di perusahaan telekomunikasi di Bandung untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh pelaksanaan audit lingkungan terhadap akuntansi 

pertanggung jawaban sosial. Adithia mengemukakan bahwa pelaksanaan audit 

lingkungan berpengaruh terhadap akuntansi pertanggungjawaban sosial. Lia 

Marliana (2010) telah meneliti dengan judul penelitian pengaruh penerapan audit 

lingkungan terhadap efektifitas sistem manajemen di RS Paru Bandung, bahwa 

audit lingkungan berpengaruh signifikan terhadap efektifitas manajemen. 

Peneltian ini merupakan replika dari Adithia (2012) dengan judul 

penelitian Pengaruh pelaksanaan audit lingkungan terhadap akuntansi 

pertanggung jawaban sosia Pada PT INTI. Perbedaan penelitian ini dengan 

Adithia (2012) adalah pada variabel, dimana peneliti menambahkan regulasi 

pemerintah sebagai pengaruh terhadap CSR. Menurut Angling (2010) Regulasi 

Pemerintah berpengaruh terhadap CSR. Disamping itu, sampel penelitian ini 

adalah Rumah Sakit yang ada di Wilayah Pekanbaru. 

Berdasarkan fenomena dan penelitian-penelitian terdahulu diatas, maka 

penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Pengaruh  Audit Lingkungan 

Dan Regulasi Pemerintah Terhadap pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility (CSR ) Pada Rumah Sakit Tipe C di Wilayah Pekanbaru.” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian-penelitian sebelumnya, 

rumusan masalah untuk penelitian ini adalah: 

1. Apakah Audit Lingkungan berpengaruh terhadap pelaksanaan Corporate 

Social Responsibility pada Rumah Sakit tipe C wilayah Pekanbaru? 

2. Apakah Regulasi Pemerintah berpengaruh terhadap pelaksanaan 

Corporate Social Responsibility pada Rumah Sakit tipe C wilayah 

Pekanbaru? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian tentang pengaruh audit lingkungan dan regulasi pemerintah 

terhadap pelaksanaa akuntansi pertanggungjawaban sosial (CSR) pada Rumah 

Sakit di wilayah Pekanbaru mempunyai beberapa tujuan, yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh audit lingkungan terhadap pelaksanaan 

Corporate Social Responsibility pada Rumah Sakit tipe C wilayah 

Pekanbaru 

2. Untuk mengetahui pengaruh regulasi pemerintah terhadap pelaksanaan 

Corporate Social Responsibility pada Rumah Sakit tipe C wilayah 

Pekanbaru 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak sebagai 

berikut : 
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a. Bagi penulis 

Sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas 

Eknomi Dan Ilmu Sosial.  

b. Bagi Rumah Sakit Di Pekanbaru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat 

bagi perusahaan mengenai lingkup audit lingkungan, regulasi pemerintah dan 

kaitannya terhadap akuntansi pertanggungjawaban sosial, sehingga dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan melalui pelaksanaan akuntansi 

pertanggungjawaban sosial dan dapat meningkatkan kesadaranperusahaan 

akan pentingnya melaksanakan CSR sebagai tanggungjawab perusahaan. 

c. Bagi akademik 

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca serta dapat digunakan 

sebagaimana mestinya dan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

sarana studi perbandinganbagi penelitia lainnya. 

E. Sistematika Penulisan 

Sebagai gambaran umum dari pembahasan penulisan ini, maka akan 

diuraikan sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

batasan masalah, dan sistematika penulisan 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang , teori legimitasi, auditing, 

audit lingkungan, regulasi pemerintah, CSR, penelitian 

terdahulu, pandangan islam, desain penelitian, keterkaitan 

antar variabel, dan pengembangan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang lokasi, waktu penelitian, jenis, 

sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas hasil penelitian, hasil uji kualitas data, 

hasil uji asumsi klasik, hasil pengujian hipotesis, dan 

pembahasan. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini diberikan kesimpulan, keterbatasan 

penelitian, dan saran-saran yang diberikan penulis atas 

analisa permasalahan yang terjadi seperti yang diuraikan 

pada bab sebelumnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

 


