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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjaga eksistensinya, perusahaan tidak dapat dipisahkan

dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Ada hubungan

resiprokal (timbal balik) antara perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan

dan masyarakat adalah pasangan hidup yang saling memberi dan

membutuhkan. Kontribusi dan harmonisasi keduanya akan menentukan

keberhasilan pembangunan bangsa. Dua aspek penting harus diperhatikan agar

tercipta kondisi sinergis antara keduanya sehingga keberadaan perusahaan

membawa perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan taraf hidup

masyarakat.

Dari aspek ekonomi, perusahaan harus berorientasi mendapatkan

keuntungan dan dari aspek sosial, perusahaan harus memberikan kontribusi

secara langsung kepada masyarakat. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada

tanggung jawab dalam perolehan keuntungan semata, tetapi juga harus

memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Program CSR (Corporate Social Responsbility) merupakan kewajiban

yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai isi pasal 74 Undang-undang

No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab social, dan

lingkungan yang berlaku bagi perseroan yang mengelola/ memiliki dampak

terhadap sumber daya alam dan tidak dibatasi kontribusinya serta dimuat
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dalam laporan keuangan. Jadi industri atau korporasi-korporasi sudah

seharusnya untuk melaksanakannya.

Istilah Corporate Social Responsbility (CSR) pertama kali ada dalam

tulisan Social Responsibility of the Businessman tahun 1953. Konsep yang

digagas Howard Rothmann Browen ini mengungkapkan bahwa keberadaan

CSR bukan karena diwajibkan oleh pemerintah atau penguasa, melainkan

merupakan komitmen yang lahir dalam konteks etika bisnis (beyond legal

aspects) agar sejahtera bersama masyarakat berdasarkan prinsip kepantasan

sesuai nilai dan kebutuhan masyarakat.

CSR merupakan suatu kepedulian perusahaan yang didasari pada tiga

prinsip dasar yang dikenal dengan istilah triple bottom line yang terdiri dari

profit, people, planet (John Elkington, 1997 dalam Putri 2015). Tiga prinsip

tersebut memiliki arti yaitu tujuan dari bisnis tidak hanya untuk mencari laba

(profit), tetapi juga turut mensejahterakan masyarakat (people) dan menjamin

kelangsungan hidup (planet). Konsep CSR perusahaan secara umum diartikan

sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan

stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hokum, penghargaan pada

masyarakat, lingkungan serta kontribusi perusahaan itu sendiri dalam

pembangunan berkelanjutan (Asy’ari, 2009).

Selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat

memberikan keuntungan bagi masyarakat, karena dapat memberikan

kesempatan kerja, menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat untuk

dikonsumsi, membayar pajak pada pemerintah dan lainnya, namun seiring
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berjalannya waktu masyarakat mulai menyadari akan dampak-dampak social

yang ditimbulkan perusahaan dalam menjalankan operasinya untuk mencapai

laba maksimum. Oleh karena itu, masyarakat  menuntut agar perusahaan

memperhatikan dampak-dampak social yang ditimbulkan dan berupaya untuk

mengatasinya (Rakhiemah, 2009).

Salah satu informasi yang sering diminta untuk diungkapkan

perusahaan saat ini adalah informasi tentang tanggungjawab sosial

perusahaan. Suatu informasi dapat dikatakan  informatif jika informasi

tersebut mampu mengubah kepercayaan para pengambil keputusan. Adanya

informasi yang lengkap, akurat serta tepat waktu meyakinkan para pengambil

keputusan untuk melakukan keputusan secara rasional sehingga hasil yang

diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan.

Saat ini informasi yang menjadi sorotan adalah mengenai tanggung

jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Survey

global yang dilakukan oleh The Economist Intelligence Unit pada tahun 2005

menunjukkan bahwa 85% eksekutif senior dan investor dari berbagai

organisasi menjadikan CSR sebagai pertimbangan utaa dalam pengambilan

keputusan, nilai tersebut hamper naik dua kali lipat yang pada tahun 2000

hnya 44% (Louche, 2009 dalam Raspati, 2015).

Fenomena yang terjadi tahun 2008 hingga 2012 dari 38 perusahaan

pertambangan hanya 27 yang mengungkapkan laporan tanggung jawab sosial

perusahaan (Bulan dan Atiska, 2014). Selain itu, sekitar 70% kerusakan

lingkungan di Indonesia disebabkan oleh operasi pertambangan (Elok Dyah
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Messwati, 2012, http://regional.kompas.com/read/2012/09/28/17313375/70.

Persen.Kerusakan.Lingkungan.akibat.Operasi.Tambang, diakses tanggal 23

Mei 2017), sehingga perusahaan pertambangan memiliki kontribusi yang

cukup besar dalam masalah-masalah polusi, limbah, keamanan produk, dan

tnenaga kerja. Hal ini menyebabkan perusahaan pertambangan rentan terhadap

pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang kurang baik.

Sebagai contoh kasus pada PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) di

wilayah Provinsi Riau, sekitar 500 hektare lahan masyarakat di Dusun Garut,

Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Riau, tercemar minyak

mentah PT Chevron Pasific Indonesia (CPI). Kendati berlangsung bertahun-

tahun, 150 Kepala Keluarga (KK) yang memiliki lahan kebun sawit sudah

sering meminta tanggung jawab pihak PT CPI, namun sampai saat ini

keinginan itu belum disikapi perusahaan pengelola minyak terbesar di

Indonesia tersebut ( Satria Donald, 2015

https://www.goriau.com/berita/peristiwa/bertahuntahun-tuntutan-diabaikan-

500-hektare-lahan-warga-kandis-siak-tercemar-limbah-minyak-mentah-pt-

cpi.html, diakses tanggal 23 Mei 2017).

Peristiwa lain bahwa menggambarkan perusahaan pertambangan

rentan terhadap pencemaran lingkungan adalah kasus kerusakan lingkungan

karena aktivitas pertambangan oleh sejumlah perusahaan tambang di wilayah

Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)

mengkhawatirkan warga karena pertambangan di kabupaten itu telah

menyebabkan debit air sejumlah sumber mata air berkurang mengganggu
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lahan pertanian yang merupakan salah satu lumbung pangan beras di Sultra.

Dalam setahun, petani setempat melakukan panen dua sampai tiga kali, tapi

belakangan ini sawah para petani kerap kali kekurangan air, sehingga masa

panen tinggal sekali dalam setahun. Bahkan tidak jarang sawah para petani di

Konawe Selatan mengalami puso karena dilanda kekeringan akibat curah

hujan rendah yang menyebabkan kebutuhan air persawahan tidak terpenuhi.

Kondisi ini terjadi karena sejumlah perusahaan tambang yang melakukan

penambangan nikel, tidak mereklamasi kembali kawasan bekas pertambangan.

Oleh karena itu, jika pemerintah kembali membuka keran ekspor bahan

tambang dalam bentuk ore atau tanah bercampur tanah, pemerintah harus

membuat regulasi bagi perusahaan tambang agar menitipkan uang jaminan

reklamasi pada pemerintah setempat. ( SN, 2016,

http://www.beritasatu.com/nasional/386620-mengkhawatirkan-kerusakan-

lingkungan-karena-pertambangan-di-sultra.html, diakses tanggal 23 Mei 2017

)

Perusahaan akan mengungkap suatu informasi jika informasi tersebut

akan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan pengungkapan informasi sosial

perusahaan, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan aktivitas

sosial perusahaan, sehingga hak masyarakat untuk hidup aman, kesejahteraan

karyawan dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi

(Anggraini,2006). Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) atau

pengungkapan tanggung jawab social merupakan salah satu mekanisme yang

dapat digunakan untuk mengkomunikasikan perusahaan dengan stakeholder.
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Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social

Responbility Disclosure / CSRD) menjadi topic hangat yang sering

dibicarakan selama beberapa tahun terakhir ini.

Beberapa perusahaan nasional dan internasional mendukung

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan menjadikan CSDR

sebagai pengungkapan sukarela (voluntary disclosure), bahkan menjadikannya

sebagai laporan yang diprioritaskan (Cosmin dan Eugenia,2009). CSRD dapat

memberikan keuntungan pada perusahaan seperti datangnya investor karena

tentu saja mereka akan lebih merasa aman untuk menanamkan investasi pada

perusahaan yang dapat dipercaya dan memiliki citra yang baik. Beberapa

penelitian mengenai corporate social responsibility disclosure yang telah

dilakukan diantaranya Sembiring (2003), Dahlia dan Siregar (2008), Multafia

Almar (2012), Rima dan Asfia (2012).

Suatu perusahaan keberadaannya tidak bisa lepas aspek lingkungan

dimana mereka berada, aktivitas produksi yang memberikan dampak negatif

pada lingkungan ini harus ditanggulangi, tidak hanya memikirkan laba yang

diperoleh namun juga mempertimbangkan faktor lingkungan dalam

melaksanakan kegiatannya. Banyak perusahaan mengabaikan keterkaitan

antara lingkungan dengan kegiatan perusahaan. PROPER (Program Penilaian

Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)

merupakan suatu program dari KLH ( Kementrian Lingkungan Hidup) dalam

keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 127 Tahun 2002 untuk

melihat prestasi perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup dengan

melihat peringkat yang dimulai dari Emas, Hijau, Biru, Merah dan yang paling
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buruk Hitam. Program ini dapat dijadikan sebagai pemicu agar perusahaan

lebih meningkatkan pengelolaan lingkungan dengan demikian dampak

lingkungan dari aktivitas perusahaan dapat diminimalisasi.

Perusahaan dengan pengelolaan lingkungan yang baik juga terbukti

memiliki kepedulian sosial yang lebih besar baik terhadap masyarakat maupun

tenaga kerjanya. Melalui PROPER inilah kinerja lingkungan sebuah

perusahaan diukur. Hasil program ini pun merupakan salah satu item dalam

indeks CSR disclosure, sehingga dengan pengelolaan lingkungan yang baik

maka akan mmpengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan. (Oktariani dan Mimba,2014). Prestasi pengelolaan lingkungan

yang dinilai melalui PROPER memberikan pengaruh yang cukup signifikan

terhadap CSR disclosure (Sudaryanto,2011). Hasil yang sama juga ditunjukan

oleh Pujiasih (2013), Rahmawati (2012) dan Permatasari (2014). Akan tetapi

berbeda dengan Wijaya (2012) yang tidak menemukan pengaruh yang

signifikan diantara dua variabel tersebut.

Salah   satu   struktur   kepemilikan      yang   cukup   besar   dalam

sebuah perusahaan     adalah     kepemilikan     institusional.     Kepemilikan

institusional merupakan  kepemilikan  saham perusahaan  yang  mayoritas

dimiliki  oleh  institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan

investasi, asset management dan  kepemilikan  institusi  lain). Kepemilikan

institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Adanya

kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang

lebih optimal. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien

pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai
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pencegahan terhadap kecurangan terhadap kecurangan yang dilakukan oleh

manajemen (Putra,2013).

Hal ini berarti kepemilikan institusional dapat menjadi pendorong

perusahaan untuk melakukan usaha-usaha positif guna meningkatkan nilai

perusahaan seperti pengungkapan tanggung jawab sosial, karena investor

menginginkan transparansi atau semua kegiatan yang dilakukan perusahaan

apalagi kegiatan yang dapat berguna bagi kelangsungan hidup perusahaan.

Berkaitan dengan struktur kepemilikan, Politon dan Sri (2013), Ale (2014)

menyatakan hasil penelitiannya bahwa kepemilikan institusional berpengaruh

secara signifikan terhadap kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan, namun Tamba(2011) menyatakan bahwa kepemilikan

institusional tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab

sosial.

Pengungkapan tanggung jawab sosial disinyalir juga dapat dipengaruhi

oleh beberapa faktor, salah satunya profitabilitas. Profitabilitas

memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari

sumber daya yang mereka miliki. Lucyanda (2012) menyatakan bahwa

profitabilitas merupakan factor yang memberikan kebebasan dan fleksibelitas

kepada manajemen untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada

pemegang saham. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat profitabilitas

perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial yang

dilakukan oleh perusahaan termasuk juga informasi CSR. Rasio Profitabilitas

dalam penelitian ini diwakili oleh Return On Asset (ROA).
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Perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang kuat, juga akan

mendapatkan tekanan yang lebih dari pihak eksternal perusahaan untuk lebih

mengungkapkan pertanggung jawaban sosialnya secara luas. Semakin bagus

profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi

sosialnya (Gray et al,2001). Namun hasil penelitian dari Kurniasih (2013)

tidak menemukan hubungan antara profitabilitas terhadap CSR disclosure,

berbeda dengan hasil yang ditujukan oleh Andini (2014), Veronica (2014) dan

Putri (2013) yang menemukan hubungan positif antara profitabilitas

perusahaan yang diukur dengan ROA (Return On Asset) terhadap CSR

disclosure perusahaan.

Hasil penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang

berbeda-beda. Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, mendorong

peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini merupakan

penelitian replikasi dari Putri (2015) yaitu pengaruh pengelolaan lingkungan

dan kepemilikan institusional terhadap corporate social responsibility

disclosure dengan profitabilitas (ROA) perusahaan sebagai  variabel moderasi

(Studi Empris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek

Indonesia 2011-2013). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan

lingkungan dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap

CSR disclosure. Tapi, profitabilitas (ROA) sebagai variable moderasi tidak

memiliki hubungan signifikan diantara hubungan pengelolaan lingkungan dan

kepemilikan institusional terhadap Corporate Social Responsibility

Disclosure.
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Putri (2015) adalah

menjadikan Profitabilitas (ROA) sebagai variabel independent, periode

penelitian dan menetapkan perusahaan sektor pertambangan menjadi objek

penelitian karena sering dianggap sebagai perusakan alam dan lingkungan,

oleh karena itu negara dengan memiliki tambang yang cukup besar seperti

Indonesia sudah harus memiliki pedoman standar lingkungan pertambangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini diberi judul:

“Pengaruh Pengelolaan Lingkungan, Kepemilikan Institusional dan

Profitabilitas (ROA) terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure

(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI

pada tahun 2012-2016)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengelolaan lingkungan berpengaruh terhadap Corporate Social

Responsibilty Disclosure?

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Corporate Social

Responsibilty Disclosure?

3. Apakah Profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap Corporate Social

Responsibilty Disclosure?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menguji secara empiris:
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1. Pengaruh pengelolaan lingkungan terhadap Corporate Social

Responsibilty Disclosure

2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap Corporate Social

Responsibilty Disclosure

3. Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap Corporate Social Responsibilty

Disclosure?

1.4 Manfaaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Pengaruh pengelolaan

lingkungan, kepemilikan institusional dan Profitabilitas (ROA)

berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibilty Disclosure Sebagai

bahan referensi atau bahan masukan yang dapat sipertimbangkan bagi

penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran umum dari pada sistematika penulisan, berikut ini

penulis uraikan pokok dari masing-masing bab sebagai berikut ini :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang

masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA
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Bab ini berisikan teori-teori yang melandasi penelitian ini dan

menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisis

penelitian ini yang terdiri dari landasan teori, penelitian

terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang variable penelitian dan definisi

operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode

pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan

untuk menganalisa hasil pengujian sampel.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan

masalah.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, dimana

penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dari

pembahasan serta saran-saran yang dapat disumbangkan.


