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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi ini, kondisi perekonomian terus mengalami

perkembangan, yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya perusahaan-

perusahaan yang berdiri saat ini baik yang berskala kecil maupun besar. Sehingga

dengan banyaknya perusahaan yanga da saat ini tentu akan menimbulkan suatu

persaingan bisnis antar masing-masing perusahaan. Hal ini ditentunya akan

menjadikan persaingan antar perusahaan saat ini tidak lagi hanya terfokus dalam

penjualan atau menarik perhatian konsumen saja, melainkan sudah menyebar ke

berbagai sektor lainnya. Oleh karena itu, perusahaan dalam menjalankan usahanya

dituntut untuk selalu memberikan yang terbaik agar dapat menjaga kelangsungan

hidup perusahaan sekaligus untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan

tersebut.

Ada beberapa tujuan didirikannya suatu perusahaan, namun yang menjadi

alasan utama adalah untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya untuk

mencapai tingkat keuntungan yang maksimal. Keberhasilan mencapai tujuan

utama tersebut tentunya akan membawa pengaruh terhadap kemakmuran pemilik

perusahaan atau para pemegang saham.

Tanggung jawab perusahaan pada masyarakat saat ini dikenal dengan

istilah corporate social responsibility (CSR). Menurut Lord Holme dan Richard

Watt dalam Marzully Nur (2012) corporate social responsibility adalah komitmen
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keberlanjutan dari dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi

terhadap pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan

keluarga mereka, dan juga komunitas lokal serta masyarakat luas.

Pembahasan tentang CSR pada era sekarang ini mulai meningkat

sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat

akibat tindakan perusahaan. Seperti kasus pencemaran lingkungan, perlakuan

tidak adil terhadap pekerja, penyalahgunaan wewenang, keamanan dan kualitas

produk, serta eksploitasi besar-besaran terhadap energi dan sumber daya alam

yang menyebabkan kerusakan alam.

Telah ditemui riset mengenai kualitas CSR di perusahaan Indonesia masih

sangat rendah. Riset itu memaparkan Thailand menjadi negara dengan kualitas

implementasi CSR paling tinggi dengan nilai 56,8 dari total 100, sementara

Singapura mendapatkan 48,8. Indonesia dan Malaysia sendiri masing-masing

mendapatkan nilai 48,4 dan 47,7. (Riva Dessthania Suastha , CNN Indonesia |

Kamis, 21/07/2016)

Sebagaimana kasus Corporate Sosial Responsibility yang telah terjadi

pada perusahaan PT. Freeport memberikan gaji yang tidak layak untuk para

pekerjanya yang merupakan warga negara Indonesia. PT freeport dianggap tidak

dapat berlaku adil terhadap para pekerjanya terutama dalam urusan gaji. Pekerja

asing baik yang bekerja di PT Freeport Indonesia maupun di berbagai perusahaan

lainnya memperoleh tingkat gaji yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan

pekerja yang merupakan penduduk asli indonesia. Kemudian masyarakat
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penduduk Papua menuntut  pertanggungjawaban Pemerintah Indonesia dan

PT.Freeport Indonesia memperbaiki berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi

di tanah ulayat adat suku Amungme dan Komoro atas kerusakan akibat aktivitas

pertambangan ( Kompas, 2017).

Kemudian kasus selanjutnya pada PT. Aneka Tambang bahwa untuk

tanggung jawab sosial tidak tepat sasaran dan penuh penyimpangan prosedur.

Menurut Oheo, terjadinya pemanfaatan dan CSR Antam yang tidak tepat sasaran

itu, akibatnya intervensi pemerintah baik itu provinsi maupun kabupaten yang

terlalu berlebihan (Http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2013/03/04)

Kemudian terdapat juga kasus dalam laporan KPK bernomor 87808

tanggal 09 Desember 2016, Lembaga Swadaya Masyarakat Front Pemuda Peduli

Daerah (FDDP) menduga Longki( Gubernur Sulawesi Tengah) telah mencederai

hak-hak rakyat mendapatkan dana CSR atas beroperasinya perusahaan yang

mengelola sumber daya alam diwilayah setempat. Dalam laporan itu, Longki

diduga melakukan konspirasi kejahatan (korupsi) terhadap penggunaan dana CSR

dari PT Vale indonesia, yang diterima pada 14 Januari 2016. Dana itu tidak

digunakan untuk pembangunan berkelanjutan, tetapi melenceng. (Tempo.co 13

Desember 2016)

Bentuk tanggung jawab perusahaan dan kepada siapa perusahaan

bertanggung jawab dapat dijelaskan oleh beberapa teori stakeholder, agency

theory, dan ligitimasi theory. Dengan demikian, tanggung jawab sosial tidak

hanya kepada investor atau kreditor, tetapi juga kepada pemangku kepentingan
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lain, misalnya karyawan, konsumen, suplier, pemerintah, masyarakat, media,

organisasi industri, dan kelompok kepentingan lainnya.

Budi Untung (2014) dalam penelitian Selida Nurjuliana (2017) premi

dasar dalam teori stakholder adalah bahwa semakin kuat hubungan korporasi

bisnis, maka akan semakin mudah. Sebaliknya, jika semakin buruk hubungan

korporasi, maka akan semakin sulit. Tujuan dari teory stakeholder adalah untuk

membantu korporasi memperkuat hubungan kelompok-kelompok eksternal dalam

mengembangkan keunggulan kompetitif.

Ada dua sifat pengungkapan tanggung jawab sosial yaitu pengungkpan

yang didasarkan pada ketentuan atau standar dan pengungkapan berdasarkan

sukarela. Perusahaan di Eropa menetapkan CSR dilakukan berdasarkan

peraturan/regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, sehingga

pelaksanaan CSR didasarkan pada desakan dan sanksi yanga harus dipatuhi.

Sedangkan dalam perusahaan Amerika pelaksanaan CSR merupakan tindakan

sukarela atas dasar kepedulian perusahaan terhadap dampak lingkungan dan sosial

dalam masyarakat. Perusahaan bersedia melakukan pengungkapan sukarela, meski

menambah Cost perusahaan untuk memenuhi keinginan masyarakat atau

meningkatkan citra perusahaan.

Permasalahan- permasalahan sosial yang dihadapi oleh perusahaan

diindonesia juga terjadi karena lemahnya penegakan peraturan tentang tanggung

jawab sosial perusahaan, misalnya tentang aturan ketenaga kerjaan, pencemaran

lingkungan. Selain itu, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
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NO.1 (revisi 2009) paragraf 12, perusahaan masih bersifat sukarela dalam

mengungkapakan CSR kepeda publik melalui laporan tahunan perusahaan.

Dampak dari belum diwajibkannya PSAK untuk mengungkapkan informasi sosial

menimbulkan praktik pengungkapan informasi sosial menimbulkan praktik

pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan pada umumnya bersifat

sukarela, belum diaudit, dan tidak dipengaruhi oleh peraturan tertentu. (Eka dalam

penelitian marzully Nur (2012)).

Pemerintah juga mengeluarkan peraturan yang mengenai tanggung jawab

sosial, yang diatur dalam Undang-Undang R.I No.4 tahun 2007 pasal 74 tentang

tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan diatas menunjukkan bentuk

kepedulian pemerintah terhadap masalah-masalah sosial, yang dalam hal ini

adalah tanggung jawab sosial perusahaan.

Berbagai penelitian terkait dengan pengungkapan CSR menunjukkan hasil

yang beragam. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya

hubungan positif antara pengungkapan CSR perusahaan dengan kepemilikan

saham asing ( Nike Nur Aini (2011), dan Renny Nindita Wakman (2017)). Akan

tetapi beberapa peneliti lainnya menunjukkan adanya hubungan yang tidak

signifikan antara kepemilikan saham asing dengan pengungkapan CSR (Said

(2009), Waryanto (2010), dan Winarti (2014).

Dalam hubungan kepemilikan saham institusional dan pengungkapan

CSR juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Hasil penelitian yang

dilakukan oleh Nike Nur Aini (2011) menunjukkan bahwa kepemilikan saham
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institusional berpengaruh positif terhadap pengungakapn CSR. Bertolak belakang

dengan penelitian Waryanto (2010) menunjukkan bahwa kepemilikan saham

pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Berbagai penelitian yang berhasil membuktikan hubungan positif antara

variabel leverage dan pengungkapan CSR antara lain dilakukan oleh Selida

Nurjuliana (2017). Tidak tidak semua penelitian mendukung hubungan antara

leverage dan pengungkapan CSR. Ada penelitian yang tidak berhasil

menunjukkan hubungan positif antar kedua variabel tersebut, Yaitu penelitian

yang dilakukan oleh Maria Wijaya (2010) dan Rindawati Meita Wahyu Dan

Fajrih Nur Asyik (2015).

Hubungan antara profitabilitas dan pengungkapan CSR juga menunjukkan

hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Muslihuddin (2016)

dan Rindawati Meita Wahyu menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif

terhadap pengungkapan CSR. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Selida Nur Juliana (2017) dan Nur Marzully dan Denies Priantinah

(2012) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap

pengungkapan CSR.

Ukuran perusahaan juga variabel yang banyak diindikasikan memiliki

pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Akan tetapi hasil penelitian juga

menunjukkan hasil yang beragam. Hasil penelitian dilakukan oleh Nike Nur Aini

(2011) dan Maria Wijaya (2012) menunjukkan hubungan yang positif terhadap

pengungkapan CSR tetapi berbeda dengan penelitian Rindawati Meita Wahyu dan
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Fajrih Nur Asyik (2012) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan menunjukkan

hasil yang tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Dengan demikian, penelitian ini merupakan replika dari penelitian Selida

Nurjuliana (2017) adapun perbedaannya adalah penambahan variabel kepemilikan

saham asing dan kepemilikan saham institusional dan perbedaan di objek

penelitian yaitu pada perusahaan pertambangan. Berdasarkan dari latar belakang

di atas dan dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten maka

peneliti bermaksud mengangkat penelitian terbaru dengan judul “ Pengaruh

Kepemilikan Saham Institusional, Kepemilikan Saham Asing, Leverage,

Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan CSR ( Study

Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang di Bursa Efek Indonesia

(BEI) Periode 2013-2016)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah yang diteliti:

1. Apakah Kepemilikan Saham Institusional berpengaruh terhadap

pengungkapan CSR pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di

BEI?

2. Apakah Kepemilikan Saham Asing berpengaruh terhadap

pengungkapan CSR pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di

BEI?

3. Apakah Leverage berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada

perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI?
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4. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada

perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI?

5. Apakah Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR

pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Apakah Kepemilikan Saham Institusional berpengaruh

terhadap pengungkapan CSR di perusahaan Pertambangan yang terdaftar

di BEI.

2. Untuk mengetahui Apakah Kepemilikan Saham Asing berpengaruh

terhadap pengungkapan CSR di perusahaan Pertambangan yang terdaftar

di BEI.

3. Untuk mengetahui Apakah Leverage Berpengaruh terhadap pengungkapan

CSR di perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI.

4. Untuk mengetahui Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap

pengungkapan CSR di perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI.

5. Untuk mengetahui Apakah Ukuran Perusahan berpengaruh terhadap

pengungkapan CSR di perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi

perusahaan sebagai bahan pertimbangan keputusan dan tanggung jawab

dalam pengelolaan perusahaan agar dapat digunakan seefektif mungkin

agar mampu meningkatkan laba perusahaan.
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2. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat untuk menambah

pengetahuan serta menjadi referensi atau bahan masukan dalam

penelitian yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dibagi dalam lima bab dengan sistematika

penulisan sebagai berikut, yaitu:

BAB  I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang merupakan

landasan pemikiran penelitian secara garis besar, merumuskan

masalah yang merupakan pernyataan tentang fenomena yang

memerlukan jawaban melalui penelitian, tujuan dan kegunaan

penelitian yang menjelaskan tujuan yang akan dicapai, serta

sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini mendiskusikan tentang teori-teori yang digunakan dalam

penelitian, bahasan hasil-hasil penelitian yang relevan dan

menggambarkan kerangka pemikiran dan mengemukakan

hipotesis.

BAB III : Metodelogi Penelitian

Metode penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana

penelitian akan dilaksanakan secara operasional sehingga bab ini



10

dapat menjelaskan tentang penjelasan variabel penelitian, populasi,

dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan

data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.


