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1.1 Latar Belakang

Di dalam akuntansi konvensional, pusat perhatian   perusahaan hanya terbatas

kepada stakeholders dan bondholders, yang secara langsung memberikan

kontribusinya bagi perusahaan, sedangkan pihak-pihak lain sering diabaikan. Oleh

diperlukan tinjauan kritis mengenai akuntansi konvensional yang dinilai hanya

berfokus pada laba dan kurang memperhatikan kesejahteraan sosial maupun

lingkungan disekitar usahanya. Dalam penelitian  Aulia dan kartawijaya (2011)

disebutkan  bahwa Corporate Social Responsibility merupakan konsep akuntansi

baru yang muncul setelah adanya banyak kritik terhadap akuntansi konvensional

yang dianggap tidak dapat mengordinir kepentingan stakeolder.

CSR menggiring perusahaan yang dulunya hanya berorientasi pada maksimalisasi

laba (profit) kini menjadi peduli terhadap kesejahteraan masyarakat (people) serta

keseimbangan sosial (planet). CSR memainkan peran penting bagi perusahaan

karena perusahaan hidup di lingkungan masyarakat dan kemungkinan aktivitasnya

memiliki dampak sosial dan lingkungan. Menurut Ghozali dan Chariri (2007),

pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan alat manajerial yang digunakan

perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. Selain itu
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pengungkapan CSR dapat dipandang sebagai wujud akuntabilitas perusahaan

kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial yang ditimbulkan

perusahaan.

Di Indonesia, tanggung jawab sosial semakin mendapat perhatian dari kalangan

perusahaan. Masyarakat semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial

terhadap dunia usaha.

Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) melibatkan tanggungjawab

kemitraan bersama antara perusahaan, pemerintah, lembaga sumber daya

masyarakat, serta komunitas setempat. Tanggung jawab sosial perusahaan

berasumsi bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi kepada

shareholder (pemegang saham) tetapi juga terhadap stakeholder (pemangku

kepentingan) yaitu pihak-pihak eksternal yang memiliki kepentingan seperti

karyawan, masyarakat, negara, supplier, pasar modal, pesaing, badan industri,

pemerintah asing dan lain-lain (Rustiarini,2011). Perusahaan mengharapkan

respon yang positif dari masyarakat atas kinerja lingkungan dan sosial yang telah

dilakukan oleh perusahaan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan

akan bertambah dan akan berdampak pada peningkatan harga saham (Sissandly

dan Sudarno, 2014)

Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat tersebut memunculkan kesadaran

baru terhadap perusahaan tentang pentingnya melakukan corporate social

responsibility (Daniri, 2008).
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Keberadaan konsep CSR dibidang usaha saat ini tidak bisa dipandang sebelah

mata. Survei Reputation Institute (perusahaan konsultan di New York pada tahun

2012, menyatakan bahwa sebesar 42 % pandangan masyarakat terhadap suatu

masyarakat terhadap suatu perusahaan didasari oleh persepsi mereka mengenai

tanggung jawab sosial perusahaan (Smith, 2012). CSR di indonesia sendiri telah

ditegaskan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 66

ayat 2 bagian c menyebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan,

perseroan terbatas juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab

sosial dan lingkungan, serta pasal 74 menguraikan tentang tanggung jawab sosial

lingkungan khususnya perseroan  yang usahanya di bidang dan/atau usahanya

berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu terdapat dalam PP No.47 tahun

2012,  pasal 5 yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan suber daya alam dalam menyusun

dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran harus memperhatikan keputusan

dan kewajaran. Penelitian ini menggunakan Global  Reporting Invinitive (GRI)

sebagai indeks pengungkapan CSR dengan pertimbangan bahwa GRI merupakan

indeks yang telah digunakan secara internasional.

Dampak dari aktivitas sosial masing-masing perusahaan tentu berbeda-beda,

tergantung pada jenis atau karakteristik perusahaan.  Karakteristik operasi

perusahaan yang menghasilkan dampak sosial yang tinggi akan menuntut

pemenuhan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi pula. Dalam hal ini

karakteristik yang digunakan ukuran perusahaan dan profabilitas.
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Ukuran perusahaan merupakan variabel penduga  yang banyak digunakan untuk

menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini

jika dikaitkan dengan teori agensi, mengindikasikan bahwa perusahaan besar akan

mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan

tersebut. Selain itu perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti,

pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai

wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring,2005).

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam

upaya meningkatkan nilai pemegang saham. Menurut Widiastuti (2004),

menyatakan bahwa rentabilitas ekonomi dan profit margin yang tinggi akan

mendorong manajer untuk memberikan informasi yang lebih terperinci. Hal itu

disebabkan manajer ingin meyakinkan investor akan profitabilitas perusahaan dan

selanjutnya mendorong kompensasi manajemen. Hasil tersebut sesuai dengan

signalling hyphotesis yang menyatakan bahwa perusahaan yang unggul dan

mempunyai laba yang baik akan mengungkapkan laba yang lebih rinci, termasuk

kebebasan dan keleluasaan untuk menunjukan dan mempertanggungjawabkan

seluruh program sosialnya.

Selain karakteristik perusahaan, penulis juga meneliti tentang  implementasi

corporate governance terhadap CSR. Praktik dan pengungkapan tanggung jawab

sosial merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep good corporate

governance,  yang menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan

kepentingan stakeholder-nya demi kelangsungan hidup jangka panjang

perusahaan.
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Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan

hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah

kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Isu mengenai corporate governance mulai

mengemuka , khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika indonesia

mengalami krisis yang berkepanjangan . Banyak pihak yang mengatakan lamanya

proses perbaikan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor

mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek pengungkapan

corporate governance.

Mekanisme good corporate gavernance (GCG), akan bermanfaat dalam

mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah

untuk semua stakeholders. Untuk mendukung hal tersebut pelaksanaan GCG

harus didukung dengan pelaksanaan corporate governance yang terdiri dari organ

utama yaitu RUPS, dewan direksi, dan dewan komisaris. Menurut Organization

for Economic Cooperation ed Development (OECD) pengelolaan perusahaan

yang sesuai dengan GCG adalah pengelolaan yang menerapkan prinsip-prinsip

GCG, yaitu kewajaran (fairness), transparansi (disclousure), akuntabilitas

(accountability), dan pertanggjawaban (responsibility). Keempat komponen

tersebut penting karena penerapan prinsip good corporate governance secara

konsisten terbukti meningkatkan kualitas laporan keuangan (Sulistyanto dan

Wibisono, 2003).

Salah satu penerapan dari corporate governace adalah proporsi dewan komisaris

independen, dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab untuk

melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta
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memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan GCG sesuai aturan yang

berlaku. Menurut Ratnasari (2011) dewan komisaris merupakan wakil dari

pemegang saham yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang

dilakukan oleh manajemen dan mencegah pengendalian yang terlalu banyak

ditangan manajemen. Dewan komisaris bertanggung jawab untuk menentukan

apakah manajemen telah memenuhi tanggung jawab mereka dalam

mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern.

corporate governance. Said et al. (2009) berpendapat bahwa konsentrasi

kepemilikan yang tinggi mengakibatkan pemegang saham minoritas menjadi

powerless untuk mencegah pemegang saham mayoritas dan penerapan rencana

mereka terhadap perusahaan.

Selain konsentrasi kepemiikan komponen lain yang tidak kalah penting dari

corporate governance yaitu kepemilikan saham publik. Kepemilikan saham

publik adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau

masyarakat terhadap saham perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki oleh

publik, maka semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan

keuangan tahunan, investor ingin memperoleh informasi seluas-luasnya tentang

tempat berinvestasi serta dapat mengawasi kegiatan manajemen, sehingga

kepentingan dalam perusahaan terpenuhi (Amalia,2005).

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh karakteristik dan corporate

governance terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Penelitian ini

termotivasi dari penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Made (2013) yang
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berjudul Pengaruh Indikator Good Corporate Governance dan Profitabilitas pada

Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Perbedaan dari penelitian

sebelumnya adalah terletak pada sampel penelitian yang digunakan, pada

penelitian sebelumnya yaitu menggunakan properti dan real estate tahun 2009-

2011 sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan

tahun 2010-2012. Pada penelitian sebelumnya karakteristik perusahaan hanya

dijelaskan melalui profitabilitas yang di proksikan dengan menggunakan ROE,

sedangkan pada penelitian ini menggunakan proksi ROA dan menambah variabel

ukuran perusahaan yang diharapkan mampu menjelaskan lebih bagaimana ukuran

perusahaan  yang merupakan karakteristik dari perusahaan mampu berpengaruh

terhadap CSR.

Modifikasi juga dilakukan yaitu dengan mengganti beberapa variabel. Penelitian

sebelumnya menggunakan variabel dewan komisaris, komisaris independen,

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, sedangkan pada penelitian ini

menggunakan variabel komisaris independen, konsentrasi kepemilikan dan

kepemilikan publik. Dari banyaknya variabel corporate governance penulis

membatasi dengan tiga variabel penelitian, dikarenakan ketiga variabel penelitian

tersebut mampu diproksikan dengan baik dan memiliki pengaruh terhadap

pengungkapan corporate social responsibility.

Sedangkan menurut penelitian Vina, Yuliawati dan Aurelia (2013) yang meneliti

tentang studi Hubungan Antara Mekanisme Corporate Governance dengan

Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Manufaktur

yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2011 yang menunjukan bahwa variabel
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kontrol laverage dan ROA berpengaruh positif terhadap variabel CSRDI, dengan

menggunakan annual report sebagai sebuah sarana untuk mempublikasikan citra

perusahaan dan melegitimasi kegiatan-kegiatan perusahaan.

Skripsi ini mengacu pada penelitian terdahulu, bahwa terdapat beberapa tingkat

signifikansi yang berbeda pada hasil penelitian. Berdasarkan uraian diatas, maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut “

Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance

terhadap Corporate social responsibility (Studi Pada Perusahaan

Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI 2010-2012).

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah

1.2.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas. Maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahan berpengaruh  positif terhadap pengungkapan

corporate social responsibility?

2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan

corporate social responsibility?

3. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan

corporate social responsibility?

4. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap

pengungkapan corporate social responsibility?

5. Apakah kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap corporate social

responsibility?
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1.2.2 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup

dan arah yang  jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa data-data kuantitatif  berupa

ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage terhadap pengungkapan

corporate sosial responsibility yang dihadapi oleh perusahaan.

2. Periode penelitian selama 3 tahun yaitu 2010-2012.

3. Sampel yang digunakan hanya berfokus pada perusahaan pertambangan di

Indonesia.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka tujuan dari

penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh karakteristik

perusahaan dan corporate governance terhadap  pengungkapan corporate social

responsibility khususnya untuk menjelaskan:

1. Mendapatkan bukti empiris bahwa  ukuran perusahaan berpengaruh positif

terhadap corporate social responsibility.

2. Mendapatkan bukti empiris bahwa profitabilitas berpengaruh positif

terhadap corporate social responsibility.

3. Mendapatkan bukti empiris bahwa komisaris independen berpengaruh

terhadap corporate social responsibility.

4. Mendapatkan bukti empiris bahwa  konsentrasi kepemilikan berpengaruh

positif  terhadap corporate social responsibility.
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5. Mendapatkan bukti empiris bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif

terhadap corporate social responsibility.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan dan

wawasan serta akan memberikan pengalaman dalam pengembangan kemampuan

ilmiah serta bukti empiris pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate

governance terhadap pengungkapan corporate social responsibility serta sebagai

sarana dalam memahami, menambah dan mengaplikasikan pengetahuan teoritis

yang telah dipelajari oleh peneliti.
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Selain itu juga dapat memberikan informasi lain kepada investor maupun kreditor

untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit kepada perusahaan yang

memiliki pelaporan pengungkapan corporate social responsibility.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna mengembangkan literatur

ilmu akuntansi dan bagi perusahaan dapat memberikan pemahaman tentang

pengungkapan corporate social responsibility sehingga mempermudah dalam

pengelolaan dan perencanaan perusahaan dan dampaknya terhadap lingkungan.


