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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) khususnya perusahaan 

publik juga dituntut untuk mengungkapkan apa yang telah dilakukan oleh 

perusahaan terkait kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR)  tersebut 

dalam bentuk laporan tahunan atau pelaporan Corporate Social Responsibility 

(CSR)  secara terpisah. Jumlah informasi yang dimuat dalam laporan perusahaan 

dari waktuke waktu semakin meningkat, karena perusahaan juga semakin 

menyadari manfaat dari implementasi Corporate Social Responsibility (CSR)  dan 

peningkatan transparansinya. 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility merupakan pengungkapan 

yang sifatnya sukarela yang standar pelaporannya belum memiliki standar baku, 

maka jumlah dan cara pengungkapan informasi tanggung jawab sosial dan 

lingkungan bergantung kepada kebijakan dari pihak manajemen perusahaan. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas pasal 66 ayat 2 menyebutkan bahwa laporan pelaksanaan 

tanggungjawab sosial dan lingkungan merupakan salah satu informasi yang harus 

sekurang-kurangnya dimuat dalam laporan tahunan. Regulasi tersebut 

mencerminkan pentingnya informasi bagi stakeholder sebagai 

pertanggungjawaban perusahaan terhadap usaha perbaikan lingkungan hidup yang 

dipengaruhi oleh aktivitasnya. 
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Tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility 

merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan mengenai 

dampak sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan  perusahaan 

seperti polusi, limbah, keamanan produk dan sebagainya. Dampak tersebut 

membuat perusahaan sadar akan pentingnya kegiatan tanggung jawab sosial ini. 

Perusahaan di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam sektor industri 

telah menyatakan bahwa mereka telah melaksanakan kewajibannya terhadap 

lingkungan sekitar perusahaan, sehingga sebagian besar dari perusahaan-

perusahaan tersebut mengungkapkan informasi sosial perusahaan melalui 

pengungkapan tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kepercayaan publik 

terhadap perusahaan terkait masalah perbaikan lingkungan sekitar (Nur, 2012). 

Hal tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab dari sebuah perusahaan sangat 

penting bagi kehidupan masyarakat sekitar.Sebuah perusahaan tidak hanya 

mementingkan keuntungan semata, tetapi juga memberikan kenyamanan, 

mensejahterakan, dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar 

dan juga tidak membuat kerusakan lingkungan. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility yaitu board diversity, slack resource, media eksposure dan 

kinerja keuangan. Faktor pertama yang mempengaruhi pengungkapan Corporate 

Social Responsibility adalah board diversity. Board diversity yaitu persebaran 

anggota dewan direksi dalam suatu perusahaaan. Semakin besar persebaran dewan 

maka keputusan yang diambil akan lebih tepat mengingat banyaknya alternatif 

yang ada. 
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Faktor selanjutnya yang mempengaruhi pengungkapan Corporate Social 

Responsibility adalah slack resource. Slack resource theory merupakan suatu teori 

di mana perusahaan harus mempunyai posisi keuangan yang baik untuk 

memberikan kontribusi pada kinerja sosial perusahaan. Kinerja sosial 

membutuhkan dana sehingga kinerja keuangan harus diperhatikan terlebih dahulu 

(Margaretha, 2012). Slack resources memiliki keterkaitan terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility yang ada dalam perusahaan karena dengan 

tersedianya dana cadangan yang terdapat dalam perusahaan akan membantu 

dalam proses penerapan corporate social responsibility, dengan tidak berjalannya 

kinerja keuangan perusahaan dengan baik, maka program yang diselenggarakan 

oleh perusahaan tidak akan berjalan dengan efektif, hal ini menandakan bahwa 

slack resources belum berjalan dengan baik.  

Faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan Corporate Social 

Responsibility adalah media exposure. Media exposure merupakan kejadian atau 

kegiatan perusahaan yang berdampak pada sosial dan lingkungan yang diliput 

oleh media atau dipublikasikan oleh media (Septianingsih, 2019). 

Media exposure bertujuan untuk mempublikasikan aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan oleh perusahaan disekitar lingkungannya, media exposure ini tentunya 

bermanfaat bagi perusahaan untuk meningkatkan citra perusahaan, karena 

aktivitas yang positif dapat mendorong kepercayaan publik pada perusahaan 

tersebut, tetapi aktivitas yang negatif dapat menurunkan citra perusahaan di mata 

publik sehingga dapat mempengaruhi tindakan manajemen untuk melakukan 

pengungkapan Corporate Social Responsibility. 
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Faktor berikutnya yang mempengaruhi pengungkapan Corporate Social 

Responsibility adalah kinerja keuangan. Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai 

“performing measurement“, yaitu kualifikasi dan efisiensi serta efektifitas 

perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Dengan 

demikian pengertian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan 

perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan 

yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu (Hanafi,2007:69) 

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat 

sejauhmana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-

aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat 

suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK 

(Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP ( General Accepted Accounting 

Principle) (Fahmi, 2017:2). 

Adapun permasalahan yang terjadi di Indonesia dapat dilihat pada PT.Semen  

Tonosa, ini berawal dari massa yang tergabung dalam ikatan Pemuda Pelajar 

Mahasiswa Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, kembali melakukan 

demonstrasi di Makassar terkait dana Corporate Social Responsibility PT.Semen 

Tonasa. "CSR merupakan kewajiban setiap perusahaan diatur dalam Undang-

Undang 40 Tahun 2007, pasal 74 ayat 1, tentang perseroan yang menjalankan 

kegiatan usahanya dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya, minimal dua persen dari 

keuntungan," ujar Jenderal Lapangan, Ahmadi Umar, di Fly Over Makasar, tahun 

2015. Dalam orasinya, ia mengatakan, PT.Semen Tonasa tidak transparan kepada 
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masyarakat sebab masyarakat sekitar tidak mengetahui adanya anggaran yang 

digelontorkan untuk pengelolaan CSR. "Masyarakat hari ini hampir tidak 

menikmati dana tersebut. Masyarakat hanya mendapatkan setiap harinya hujan 

debu, asap tebal dan kebisingan saat pabrik beroperasi," papar aktivis pengkep itu. 

Ia bahkan menuding pihak PT.Semen Tonasa mengelontorkan dana CSR tersebut 

hanya kepada kalangan para keluarga pegawai perusahaan, sehingga keberpihakan 

perusahaan perlu dipertanyakan "Harusnya dua persen itu dari laba bersih 

perusahaan disalurkan ke masyarakat. Untuk itu kami mendesak kepada 

pimpinan, direksi PT.Semen Tonasa untuk mengoptimalkan dana CSR sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan,"ujarnya. Ketua umum IPPM Pangkep, 

Hardi, menuturkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) 

PT.Semen Tonasa segera dilaksanakan secepatnya mengingat sejumlah 

permasalahan terkait kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan itu terus 

bergulir. "Kami menerima dan mendukung sepenuhnya hasil keputusan nanti 

asalkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan pastinya dana CSR 

harus diperjelas dan transparan," tambahnya. Demo kali ini merupakan demo 

ulangan yang dilakukan aktivis LSM, masyarakat dan kelompok pemuda terhadap 

ketidakadilan penyaluran CSR perusahaan semen tersebut terhadap warga di 

sekitar pabrik. 

Permasalahan ini masih berlanjut sampai tahun 2017, Namun sangat 

disayangkan jika pengelolaan Dana CSR dikelola oleh orang-orang yang tidak 

bertanggung jawab yang hanya ingin memanfaatkan bantuan CSR untuk 

memperkaya diri sendiri dan golongannya saja seperti halnya yang terjadi di 
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Kelurahan Bontoa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Pengelolaan Dana CSR TA. 2015/2016 yang 

bersumber dari perusahaan BUMN PT.Semen Tonasa yang dikelola langsung oleh 

Forum Pengembangan Kesejahteraan Kel. Bontoala (FPKB) disinyalir telah 

terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dana CSR hingga ratusan juta rupiah 

yang diduga kuat dilakukan oleh oknum-oknum Pengurus FPKB. 

Motivasi peneliti menguji kembali penelitian ini adalah karena adanya hasil 

uji hipotesis yang tidak konsisten diantara peneliti terdahulu. Penelitian yang 

dilakukan oleh Margaretha (2014) Board Diversity tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility. Dan pada penelitian Aprifa (2017), 

menyatakan bahwa Board Diversity berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility. Board Diversity memiliki hubungan yang erat 

terhadap pengungkapan corporate social responsibility karena dengan adanya 

kepemimpinan yang baik, maka suatu program yang terdapat dalam perusahaan 

akan berjalan baik. 

Penelitian Rahmawati (2018), menemukan slack resources tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Ini menyatakan bahwa 

kinerja keuangan perusahaan belum berjalan dengan baik, dan juga belum berjalan 

dengan efektif. Berbeda dengan temuan Hasanah, dkk (2019) yaitu slack 

resources berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. 

 Penelitian Ploresia (2015), Wahyuutama (2016), Azizah (2017), 

menemukan media eksposure berpengaruh terhadap pengungkapan corporate 

social responsibility. Dan penelitian Fahmi (2015), Fuguh (2017), menemukan 
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media exposure tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. 

 Penelitian Shinta dan Lana (2014), menemukan bahwa kinerja keuangan 

berpengaruh terhadap pengungkapan social responsibility. Penelitian Yusi 

Mandaika dan Hasan Salim (2017), menemukan bahwa kinerja keuangan tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility. 

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Anggraini, dkk (2017) 

dengan mengeluarkan variabel Slack Resources dan Board Diversity. Dan pada 

penelitian Fahmi (2015) dengan mengeluarkan variabel Kinerja Keuangan dan 

Media Exposure. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa Board 

Diversity, Slack Resource, Media Exposure dan Kinerja Keuangan sebagai salah 

satu faktor yang yang berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility pada perusahaan manufaktur. 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka peneliti tertarik 

untuk mengambil judul “Pengaruh Board Diversity, Slack Resource, Media 

Eksposure dan Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility Perusahaan Manufakur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-

2018”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang penelitian diatas penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut 

1. Apakah board diversity berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility? 
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2. Apakah slack resource berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility? 

3. Apakah  media eksposure berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility? 

4. Apakah  kinerja keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk 

membuktikan secara empiris: 

1. Pengaruh board diversity terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility 

2. Pengaruh slack resource terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility 

3. Pengaruh media eksposure terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility 

4. Pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan Corporate Social Responsibility : 

1. Bagi akademisi, dengan adanya penelitian diharapakan agar dapat lebih 

memahami tentang pengaruh Board Diversity, Slack Resource, Media 
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Exposure, dan Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan Corporate 

Sosial Responsibility. 

2. Bagi perusahaan, diharapkan lebih peduli dalam mengungkapkan 

tanggung jawab perusahaan mereka, seperti yang dilakukan oleh negara-

negara lain yang menjadikan Corporate Social Responsibility sebagai 

salah satu informasi yang penting bagi perusahaan mereka. 

3. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 

sejauh mana Corporate Social Responsibility yang sudah dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan, sehingga pemerintah dapat mempertimbangkan 

suatu standar untuk pelaporan Corporate Social Responsibility yang sesuai 

dengan kondisi di Indonesia. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan skripsi ini yang merupakan hasil dari penelitian, penulis  

akan merancang dalam lima bab pembahasan yaitu:   

BAB I PENDAHULUAN   

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah yang terdiri dari isu  

utama, topik yang diangkat dalam penelitian, fenomena  serta kesimpulan  

dari penelitian ini. Bab ini juga membahas rumusan masalah, tujuan dan  

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS  

Bab ini terbagi atas dua pembahasan, 1) tinjauan pustaka yang membahas  

mengenai landasan teori yang digunakan dan bagaimana penelitian 
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terdahulu, 2) pengembangan hipotesis yang membahas bagaimana 

hipotesis dari penelitian ini serta kerangka konseptual penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN   

Bab ini membahas mengenai obejek penelitian, jenis dan sumber data,  

defenisi operasional beserta pengukuran variabel, model penelitian, dan  

metode analisis data.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis  

data, dan pembahasan dari analisis data mengenai hubungan antara board 

diversity, slack resources, media exposure, dan kinerja keuangan terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility .  

BAB V PENUTUP   

Bab ini bersi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, implikasi, dan  

keterbatasan penelitian serta saran. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS BUNG HATTA


