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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Krisis yang melanda Indonesia dimulai pada pertengahan tahun 1997 salah 

satunya disebabkan oleh lemahnya penerapan Corporate Governance. Hal 

tersebut didukung oleh hasil riset Zhuang dkk dalam Unaki (2012), yang 

membandingkan pelaksanaan Corporate Governance di lima negara di Asia, yaitu 

Korea, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Indonesia, riset tersebut menunjukkan 

masih lemahnya perusahaan-perusahaan publik di Indonesia dalam mengelola 

perusahaan dibanding negara-negara Asia lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh masih 

lemahnya standar-standar akuntansi dan regulasi, pertanggungjawaban terhadap 

para pemegang saham, standar-standar pengungkapan dan transparansi serta 

proses-proses kepengurusan perusahaan. 

Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) 

merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada 

pemangku kepentingan (stakeholders).Stakeholder meliputi pempernyataan 

yang melindungi kepentingan sosial, khususnya bagi pendirian atau pembangunan 

perusahaan baru (Fatmawati, 2015).Menurut The World BusinessCouncil for 

Sustainable Development (WBCSD), Corporate Social Responsibility (CSR) 

didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi 

pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para 

karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat 

maupun masyarakat 
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bagi bisnis sendiri maupun untukpembangunan. 

Perusahaan akan mengungkapkan praktik tanggung jawab sosial agar 

bentuk kontribusi yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat 

diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Pengungkapan tanggung 

jawab sosial atau sering disebut sebagai Corporate social reporting adalah 

proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan-

tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam 

masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Hardian dan Rahardja, 

2013).Selain itu, tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan salah satu 

elemen pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Salah satu media yang dapat digunakan untuk mengungkapkan 

informasi sosial dan lingkungan adalah melalui laporan tahunan (annual report) 

perusahaan. 

semakin meningkatnya perhatian masyarakat global 

yangberoperasidiIndonesia. Kesadaran atas pentingnya CSR dilandasi pemikiran 

bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi dan legal kepada 

pemegang saham (shareholder), tapi juga kewajiban terhadap pihak-pihak lain 

yang berkepentingan (stakeholder). CSR menunjukkan bahwa tanggung jawab 

perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines yaitu tanggung jawab 

perusahaan pada aspek sosial, lingkungan, dan keuangan (Karima, 

umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik 

Pengungkapan CSR di Indonesia mulai berkembang seiring dengan 

terhadap perkembangan perusahaan-perusahaan trans-nasional atau multinasional 



3 
 

2014).Sekarang kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan 

tumbuh secara berkelanjutan (sustainable). Keberlanjutan perusahaan hanya akan 

terjamin, apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan 

hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai 

tempat, dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap 

tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidupnya. 

Dengan memperlihatkan tanggung jawab sosial melalui pengungkapan CSR 

dalam media termasuk dalam laporan tahunan perusahaan, perusahaan akan 

memperoleh legitimasi sosial. 

Pemangku kepentingan pemerintah (government stakeholders) 

memiliki kepentingan dalam kinerja ekonomi perusahaan. Pemerintah akan 

menerima pajak perusahaan maupun pajak penghasilan atas gaji karyawan 

perusahaan Semakin menguntungkan usaha yang dijalankan, maka semakin 

besar pajak yang diterima pemerintah (Reeve et al, 2009). Menurut Sukirno 

(2006) campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dapat dibedakan 

dalam tiga bentuk yaitu membuat dan melaksanakan peraturan dan undang-

undang, secara langsung melakukan beberapa kegiatan ekonomi (membuat 

perusahaan), dan melakukan kebijakan fiskal dan moneter.  

Perkembangan praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia juga 

dilatar belakangi oleh dukungan pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya 

regulasi terhadap kewajiban praktik dan pengungkapan CSR melaluiPeraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dengan menimbang dan mengingat 
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Peseroan Terbatas, 

dalam Peraturan Pemerintah tersebut bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di 

bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Penerapan CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep 

GCG sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan 

lingkungannya. GCG merupakan sistem yang dapat memberikan arahan dan 

kendali agar perusahaan melaksanakan dan mengungkapkan aktivitas CSR-nya. 

Penerapan GCG pada perusahaan tersebut yang akan mendorong manajemen 

untuk mengelola perusahaan secara benar termasuk mengimplementasikan 

tanggung jawab sosialnya. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip GCG yaitu 

Transparancy. Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang 

transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang baik (good 

corporate governance) memaksa perusahaan untuk memberikan informasi 

mengenai aktivitas 

sosialnya(Pamungkas,2013).Selainitu,Utama(2007)jugamenyatakanbahwamek

anismedan struktur governance di perusahaan dapat dijadikan sebagai 

infrastruktur 

pendukungterhadappraktikdanpengungkapanCSRdiIndonesia.Denganadanya 

mekanisme dan struktur governance ini dapat mengurangi asimetri informasi. 

Apabilaasimetriinformasidibiarkanterjadi,makadapatmenyebabkanterjadinya 

adverse selection maupun moral hazard, dengan konsekuensi perusahaan 

tidak melaksanakan praktik dan pengungkapanCSR. 
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Mekanisme Good corporate governance (GCG) akan bermanfaat 

dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai 

tambah (value added) untuk semua stakeholders (Monks dalam Kaihatu, 

2006). Untuk mendukung hal tersebut, pelaksanaan GCG harus didukung 

dengan organ perusahaan yang harus menjalankan fungsinya 

sesuaidenganketentuandanmelaksanakantugas,fungsi,dantanggungjawabnya 

semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Organ perusahaan tersebut terdiri 

dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi, dan Dewan 

Komisaris, serta organ perusahaan lain yang membantu terwujudnya good 

governance seperti sekretaris perusahaan, komite Audit, dan komite-komite 

lain yang membantu pelaksanaanGCG. 

Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan 

memberikan petunjuk dan arahan kepada pengelola perusahaan atau pihak 

manajemen. Dalam hal ini, manajemen bertanggungjawab untuk 

meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan 

Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen (FCGI, 2002). 

Hal ini berarti Dewan Komisaris dapat melakukan pengawasan sehingga 

menjamin bahwa manajemen bertindak sesuai dengan pemilik perusahaan 

(investor) daninformasi yang dimiliki oleh manajemen akan diungkapkan 

semua kepada para stakeholders, termasuk juga informasi mengenai praktik 

tanggung jawab sosial perusahaan. 

DalammenjalankantugasnyaDewankomisarisdapatmembentukkomite- 

komite yang mendukung tercapainya pelaksanaan GCG oleh perusahaan, 
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salah 

satunyaadalahKomiteAudit.MenurutAlijoyo(2003)KomiteAuditmempunyai 

fungsi membantu Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan 

keuangan; Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat 

mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam 

pengelolaanperusahaan; Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit 

maupun eksternal audit; dan Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan 

perhatian Dewan Komisaris. Dengan demikian, hasil pengungkapan laporan 

keuangan yang disajikan oleh perusahaan 

dapatmemilikitingkatkehandalanataureliabilitasyangtinggi. 

Dalam mekanisme GCG, pemisahan antara kepemilikan dan 

pengendalian 

perusahaanmerupakanupayayangsangatpentinguntukmewujudkantatakelola 

perusahaan yang baik. Dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan 

pengelolaan ini akan timbul suatu masalah agensi, yaitu terjadinya konflik 

kepentingan antara pemilik dan manajer (agen) karena kemungkinan agen 

bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya 

keagenan (agency cost).  

Kepemilikan manajemen adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh 

para manajemen. Kedudukan manajer dengan pemegang saham dapat disejajarkan 

dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen (Prayoga dan Almilia, 

2013).Kepemilikanmanajerialmerupakansalahsatubentukstrukturkepemilikan 

yang dapat mengatasi masalah agensi yang menyebabkan terciptanya konsep 
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GCG.Kepemilikan saham oleh manajemen akan menurunkan permasalahan 

agensi 

karenasemakinbanyaksahamyangdimilikiolehmanajemenmakasemakinkuat 

motivasi mereka untuk bekerja dalam meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini 

berarti konflik kepentingan akan dapat dikurangi, karena manajemen akan 

berusaha menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan perusahaan 

(investor),salahsatunyadenganmelakukanpraktikdanpengungkapanCSR. 

Kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha 

asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah 

Republik Indonesia (Prayoga dan Almilia, 2013). Struktur kepemilikan asing 

dalam perusahaan juga akan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan atau CSR. Hal ini dikarenakan pihak asing dianggap lebih 

concern terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Perusahaan multinasional yang berada di Indonesia, terutama yang berasal 

dari Eropa dan United State, lebih memperhatikanisu-

isusosialseperti:pelanggaranhakasasimanusia,pendidikan, tenaga kerja, dan isu 

lingkungan seperti, efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaranair. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Peran GCG 

terhadap pelaksanaan CSR terutama dari segi pengungkapannya. Namun dari 

penelitian-penelitian tersebut ada beberapa ketidakkonsistenan antara peneliti satu 

dengan yang lainnya terutama pada struktur GCG yaitu ukuran dewan komisaris, 

ukuran komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing. Pada elemen 

ukuran dewan komisaris, hasil penelitian dari Susilo dan Mildawati (2015) 
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menyebutkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan CSR, sedangkan hasil penelitian Sukasih dan Sugiyanto (2017) 

menyebutkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruhterhadap luas 

pengungkapan CSR, serta penelitian yang dilakukan oleh Ramdhaningsih dan 

Utama (2013) juga mendapatkan hasil yang berbeda yaituukuran dewan komisaris 

berpengaruh negatifterhadap luas pengungkapan CSR. Pada elemen ukuran 

komite audit, hasil penelitian dari Sukasih dan Sugiyanto (2017) serta penelitian 

yang dilakukan oleh Priantana dan Yustian (2011) menyebutkan bahwa ukuran 

komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR, 

berbeda lagi dengan Nugraha dan Andayani (2013)dalam hasil penelitiannya 

menyebutkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap luas 

pengungkapan CSR. Pada elemen kepemilikan manajerial, hasil penelitian Ainulia 

(2013) dan Karima (2014) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, namun pada penelitian Sukasih 

dan Sugiyanto (2017), Ramdhaningsih dan Utama (2013) serta Priantana dan 

Yustian (2011) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 

terhadap pengungkapan CSR, hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari Susilo 

dan Mildawati (2015) serta penelitian Laksmitaningrum dan Purwanto (2013) 

bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan CSR. Pada elemen kepemilikan asing, penelitian Laksmitaningrum 

dan Purwanto (2013) menyebutkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh posistif 

terhadap luas pengungkapan CSR. Sedangkan hasil yang berbeda juga ditemukan 
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dalam hasil penelitian Karima (2014) yang menyebutkan bahwa kepemilikan 

asing tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. 

Dari banyaknya hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berbeda satu 

dengan yang lainnya seperti yang telah penulis jelaskan di atas, merupakan latar 

belakang utama penulis untuk melakukan penelitian ini dengan mengambil 

elemen ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan manajerial 

dan kepemilikan asing. Alasan penulis menjadikan penelitian-penelitian terdahulu 

tersebut karena pelaksanaan CSR yang dilakukan perusahaan akan tercermin 

dalam pengungkapan CSR-nya. Elemen-elemen tersebut diatas akan penulis 

jadikan sebagai variabel alat pengukuran GCG. Sedangkan untuk variabel 

pengukur implementasi CSR, penulis memilih GRI (Global Reporting Initiative) 

karena banyak dari perusahaan yang telah go public yang membuat laporan 

keberlanjutan (sustainability report) dan memakai GRI sebagai standartnya dan 

mencantumkan indikator GRI untuk mengukur pelaksanaan CSR di 

perusahaannya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengetahui 

bagaimana mekanisme pelaksanaan GCG dapat mempengaruhi pengungkapan 

CSR yang dilakukan perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia khususnya yang berada di Daerah Jakarta. Oleh karena 

itu, penulis mengambil penelitian dengan judul “Pengaruh Struktur Good 

Corporate Governance (GCG) Terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) pada Perusahaan Manufaktur di Jakarta yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI)Periode Tahun 2012-2017”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Apakah penerapan mekanisme Good Corporate Governance yang 

diproyeksi dengan ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing dapat mempengaruhi 

pengungkapanCorporate Social Responsibility (CSR) secara 

individualpada perusahaan manufaktur di Jakarta yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2012-2017? 

b. Apakah penerapan mekanisme Good Corporate Governance yang 

diproyeksi dengan ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing dapat mempengaruhi 

pengungkapanCorporate Social Responsibility (CSR) secara bersama-

samapada perusahaan manufaktur di Jakarta yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode tahun 2012-2017? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui: 

a. Pengaruh penerapan mekanisme Good Corporate Governance yang 

diproyeksi dengan ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, 
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kepemilikan manajerial dan kepemilikan asingterhadap 

pengungkapanCorporate Social Responsibility (CSR) secara 

individualpada perusahaan manufaktur di Jakarta yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2012-2017. 

b. Pengaruh penerapan mekanisme Good Corporate Governance yang 

diproyeksi dengan ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan asingterhadap 

pengungkapanCorporate Social Responsibility (CSR) secara bersama-

samapada perusahaan manufaktur di Jakarta yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode tahun 2012-2017. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagaipihak, antaralain: 

a. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu Akuntansi 

Keuangan, 

terutamamengenaipenerapanGCGdalamsuatuperusahaandapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan untuk 

mengungkapkan praktik CSR-nya dalam laporan tahunanperusahaan. 

b. Memberikan kontribusi praktis bagi perusahaantentang manfaat 

penerapan dan mekanisme Good Corporate Governance (GCG) dan 

pengungkapanpertanggungjawabansosialperusahaanbagiperusahan. 

c. Sebagai bahan pertimbangan Pemerintah dan lembaga-lembaga 

penyusun standar akuntansi dalam meningkatkan kualitas standar dan 
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peraturan yang sudahada. 

d. Sebagai bahan referensi atau acuan bagi pihak-pihak yang akan 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahanini. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian ,dan sistematika skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, pengembangan hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Disini dikemukakan secara singkat populasi dan sampel, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional 

variabel serta metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan 

hasil dari penelitian pengaruh strukturGCG terhadap pengungkapan 

CSR pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil analisis yang telah 

dilakukan dan saran-saran yang mungkin dapat dipergunakan 

dalam pengembangan dan dihasilkan untuk penelitian selanjutnya. 


