
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu konsep yang 

mempunyai pengertian bahwa sebuah organisasi perusahaan harus memiliki 

tanggung jawab kepada konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan 

lingkungan dalam aspek operasionalnya. Corporate Social Responsibility (CSR) 

merupakan sebuah kesepakatan dari World Summit on Sustainable Development 

(WS-SD) di Johannesburg Afrika Selatan 2002 yang ditujukan untuk mendorong 

seluruh perusahaan di dunia dalam rangka terciptanya suatu pembangunan yang 

berkelanjutan (sustainable development). Salah satu informasi yang sering diminta 

untuk diungkapkan perusahaan saat ini adalah informasi tentang tanggung jawab 

sosial perusahaan.  

Corporate Social Responsibility saat ini bukan lagi bersifat sukarela yang 

dilakukan perusahaan didalam mempertanggungjawabkan kegiatanperusahaannya, 

melainkan menjadi kewajiban bagi beberapa perusahaan untuk melakukan atau 

menerapkannya. Suatu perusahaan yang mempunyai kinerja yang baik serta 

ukuran perusahaan yang besar sebaiknya melaksanakan tanggung jawab sosial 

perusahaan dan mengungkapnya secara terbuka kepada publik karena publik 

memandang bahwa kegiatan bisnis dari perusahaan sebagai kontributor terbesar 

terhadap permasalahan terjadi.  

Dorongan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan 

didasari oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 pasal 5 
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tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Pasal 74 No. 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( UU PT ) yang disahkan pada 20 Juli 

2007 menyatakan : (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang 

yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan (TJSL). (2) TJSL merupakan kewajiban Perseroan yang 

dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya 

dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang 

tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan (www.hukumonline.com). Dengan adanya ini, perusahaan 

khususnya perseroaan terbatas yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan 

sumber daya alam harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada 

masyarakat. 

Selama ini, perusahaan di anggap sebagai lembaga yang dapat memberikan 

banyak keuntungan bagi masyarakat, seperti memberikan kesempatan kerja, 

menyediakan barang yang di butuhkan masyarakat untuk konsumsi, membayar 

pajak, memberi sumbangan, dan lain-lain. Namun dibalik itu semua, keberadaan 

perusahaan ternyata juga banyak menimbulkan berbagai persoalan sosial dan 

lingkungan, seperti:polusi udara, keracunan, kebisingan, diskriminasi, pemaksaan, 

kesewenang-wenangan, produksi makanan haram serta bentuk negative 

externalities lain. Kasus penambangan PT Newmont merupakan salah satu kasus 

berskala nasional dan internasional yang cukup menyita perhatian banyak 

kalangan. Hal itu karena, kasus tersebut disamping memiliki pengaruh besar 

terhadap lingkungan dan social, juga melibatkan pihak eksternal yaitu Negara Adi 
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Daya (Amerika), meskipun menurut pengakuannya merupakan Negara yang 

memperhatikan dan mengakui adanya Hak Asasi Manusia (nor hadi : 2011). 

Kasus yang terjadi pada PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NTT) 

menggunakan metode Pertambangan Open pit (tambang terbuka),  dan membuang 

limbah sisa olahan dengan menggunakan system Submarine tailing Disposal 

(STD). sedikitnya 110.000 ton tailing dibuang ke laut setiap hari oleh perusahaan. 

Meskipun perusahaan telah menggunakan pengelolaan limbah system submarine 

tailing disposal (STD) dan dinyatakan memenuhi ambang keamanan, namun 

kenyataannya tidak menjadikan jaminan keamanan lingkungan. Buktinya, seiring 

berjalannya waktu, negative externalities terjadi semakin meluas. Masyarakat 

lingkar tambang di Desa Tongo Sejorong, dan beberapa sentral pemukiman di 

lingkar tambang tidak dapat menjalankan kegiatan pertanian secara normal. Hal 

itu karena, praktik pertambangan yang rakus air berakibat pada kekeringan 

lingkungan sekitar. Para nelayan di pesisir pantai Sumbawa Barat seperti Pantai 

Benete, Labu Lalar, Poto Tano tidak lagi dapat memperoleh ikan dari perairan 

sekitar. Tak terkecuali, nelayan di Kabupaten Lombok Timur yang melaut di selat 

alas juga mengaku kehilangan hasil tangkap, akibat perairan mereka tercermar 

trailing (Nor Hadi :2011). Tragedi mulai silih berganti berdatangan di negeri ini. 

Mulai dari musibah yang di timbulkan dari factor alam, sampai musibah yang 

muncul karena kelalaian sumber daya manusia (human error). Satu kejadian 

monumental, dan akhirnya oleh pemerintah dinyatakan sebagai tragedy bencana 

alam nasional adalah semburan lumpur Lapindo Sidoarjo. Di tengah kepadatan 

penduduk di era millennium II, Sidoarjo digulung lumpur dari perut bumi akibat 
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kelalaian eksploitasi Migas. Kasus lain yang dapat dijadikan bukti terjadinya 

negative externalities industrialisasi adalah kerusakan lingkungan dan 

pelanggaran hak asasi manusia atas kehadiran pabrik pulp dan paper skala 

terbesar PT. RAPP. PT. RAPP merupakan perusahan pulp yang masih memiliki 

hubungan istimewa dengan PT. Indorayon/TPL yang beroperasi sejak tahun 1995. 

Perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan yang relative besar, kini (tahun 

2001) memiliki kapasitas produksi sebesar 2 juta ton per tahun (bandingkan 

dengan PT Toba Pulp Lestari yang hanya nerkapasitas 225.000 ton), maka relative 

jauh lebih besar. 

Dampak yang ditimbulkan oleh adanya industrialisasi salah satunya adalah 

bentuk kerusakan lingkungan dan ketimpangan social. Meskipun, modernisasi 

yang ditandai makhluk imdustrialisasi tersebut juga menumbuhkan 

perkembangan, dan sekaligus sebagai obat mujarab dalam peningkatan 

kesejahteraan, selama dilakukan atas dasar konsep keseimbangan dalam 

pemanfaatan sumber daya. Dalam perspektif lain, eksistensi perusahaan juga 

memunculkan berbagai dampak negative, di samping juga memberikan 

kemanfaatan bagi stakeholder, seperti : membuka lapangan kerja, membayar 

pajak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, dan sejenisnya. Dampak 

negative (negative externalities) perusahaan memunculkan degradasi lingkungan 

(pencemaran, tindakan kesewenangan, produk makanan haram, polusi udara, 

radiasi, peningkatan penyebaran virus, dan sejenisnya), yang berakhir pada 

munculnya masalah sosial dan politik. Untuk itu, perusahaan tidak boleh 

mengembangkan diri sendiri dengan tidak memperhatikan lingkungan.  
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Penelitian yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap ukuran perusahaan Sembiring (2005) menemukan pengaruh 

yang signifikan ukuran perusahaan (firm size) terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. Ukuran perusahaan (size) merupakan skala pengukuran 

atas suatu perusahaan baik dari segi aset maupun unsur lainnya. Dalam penelitian 

ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ukuran perusahaan adalah 

total aktiva sesuai dengan yang digunakan dalam penelitian Hackston dan Milne 

(1996) dalam Sembiring (2005). 

Permana, Raharja (2012) meneliti enam faktor (kinerja lingkungan, size, 

profitabilitas, profile, ukuran dewan komisaris dan leverage), dalam penelitiannya  

terbukti bahwa kinerja lingungan, size, profitabilitas dan profile berpengaruh 

terhadap CSR disclosure. Hal ini berarti kinerja lingungan mendorong perusahaan 

untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Kinerja lingkungan 

pada perusahaan manufaktur memiliki kontribusi yang cukup besar dalam 

masalah-masalah seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Hal 

seperti ini disebabkan karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang 

paling banyak berinteraksi dengan masyarakat. Misalkan dilihat dari sudut 

produksinya perusahaan manufaktur menghasilkan limbah produksi dan 

berdampak pada pencemaran lingkungan dan juga masalah keselamatan kerja. 

Selain pemcemaran lingkungan dan juga masalah keselamatan kerja, perusahaan 

manufaktur merupakan perusahaan yang menjual produk kepada konsumen 

sehingga isu keselamatan dan keamanan produk menjadi penting untuk 

diungkapkan kepada masyarakat. Hal–hal inilah yang membedakan perusahaan 
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manufaktur dari perusahaan lainnya misalnya perbankan dan hal ini menjadi 

alasan yang kuat untuk dilakukannya penelitian tentang pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan pada perusahaan manufaktur.  

Cut Munawwarah dkk (2012) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

antara umur perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR). Sementara penelitian yang dilakukan oleh Indah Dewi dan 

Rahmawati menunjukkan umur perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan Indrawati (2009) terkait dengan ukuran perusahaan, membuktikan 

bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka pengungkapan tanggung jawab 

social (CSR) yang dibuat akan cenderung semakin luas, sehingga hipotesis 

umumnya menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki dampak yang besar 

terhadap lingkungan dan masyarakat akan mengungkapkan lebih banyak 

informasi social.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan  di atas, maka judul penelitian 

ini adalah “ Pengaruh Kinerja Lingkungan, Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan 

Komisaris, Umur Perusahaan dan Leverage Terhadap CSR Disclousure ” 

penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur Go Publik yang terdaftar 

di Bursa efek Indonesia ( BEI ) Periode 2010-2012 yang telah mengikuti Program 

Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(PROPER). 
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1.2 Perumusan Masalah 

Pokok permasalahan yang dapat diambil dari latar belakang yang telah dijabarkan 

sebelumnya yaitu : 

1. Apakah kinerja lingkungan memiliki pengaruh terhadap CSR disclousure? 

2. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap CSR disclousure? 

3. Apakah ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap CSR 

disclousure? 

4. Apakah umur perusahaan memiliki pengaruh terhadap CSR disclousure? 

5. Apakah leverage memiliki pengaruh terhadap CSR disclousure? 

1.3  Tuiuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui apakah kinerja lingkungan memiliki pengaruh terhadap 

CSR disclousure. 

2. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap 

CSR disclousure. 

3. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh 

terhadap CSR disclousure. 

4. Untuk mengetahui apakah umur perusahaan memiliki pengaruh terhadap 

CSR disclousure. 

5. Untuk mengetahui apakah leverage memiliki pengaruh terhadap CSR 

disclousure. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat- manfaat yang dapat dicapai dari hasil penelitian ini adalah : 

1.4.1 Bagi Perusahaan Manufaktur 

Dapat memberikan gambaran dan informasi yang berguna bagi perusahaan 

dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab social yang berkaitan 

dengan kinerja lingkungan, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, 

umur perusahaan, dan leverage. 

1.4.2 Bagi Pembaca 

Para pembaca atau bagi peneliti selanjutnya dapat mengambil pemahaman 

serta pertimbangan referensi untuk dapat menerapkannya pada perusahaan 

lainnya dan untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.3 Bagi STIE Perbanas 

Untuk menambah referensi atau koleksi pembendaharaan di perpustakaan 

dan juga sebagai dasar acuan bagi peneliti seranjutnya.  Sebagai bahan 

referensi dan informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian 

lebih lanjut terutama yang berhubungan dengan pengungkapan tanggung 

jawab social. 
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1.5 Sistematika Penulisan Skirpsi 

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul " Pengaruh Kinerja Lingkungan, 

Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Umur Perusahaan dan Leverage 

Terhadap CSR Disclousure” dapat dijabarkan sebagai berikut : 

 

BAB I   :  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus 

penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari 

penelitian, batasan penelitian serta sistematika penulisan skripsi. 

 

BAB II   :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai pandangan atau gambaran-

gambaran umum tentang peneritian-penelitian yang sejenis yang 

pernah dilakukan sebelumnya dan juga menyajikan landasan teori 

serta kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai dasar dan acuan 

dalam melakukan penelitian. 

 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

Bab ini mejelaskan rancangan peneritian, batasan peneritian, unit 

analisis, sumber data dan metode pengumpulan data, serta teknis 

dari analisis data. 
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BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi 

hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Sebelum dilakukan 

analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang 

dilakukan meliputi uji normalitas, autokorelasi, heterokedastisitas 

multikolinearitas. Setelah semua uji terpenuhi, baru dilakukan uji 

hipotesis. 

 

BAB V : PENUTUP 

Berisi tentang simpulan dari penelitian yang menjawab seluruh 

pertanyaan penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran 

untuk penelitian selanjutnya. 

 


