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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam Buku Panduan Indeks Harga Saham Bursa Efek Indonesia 

(2010), Indeks LQ-45 terdiri dari 45 emiten dengan likuiditas tinggi, yang 

diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Selain penilaian atas likuiditas, 

seleksi atas emiten-emiten tersebut juga mempertimbangkan kapitalisasi pasar. 

Indeks LQ-45, menggunakan 45 saham yang terpilih berdasarkan likuiditas 

perdagangan saham dan disesuaikan setiap enam bulan (setiap awal bulan 

Februari dan Agustus). Dengan demikian saham yang terdapat dalam indeks 

tersebut akan selalu berubah.  

Perusahaan yang berada di indeks LQ-45 merupakan perusahaan yang 

memiliki kinerja keuangan yang baik, mulai dari produktivitas yang tinggi, 

likuiditas yang baik, hingga profitabilitas yang tinggi serta tetap 

memperhatikan kesejahteraan para pemegang sahamnya disamping 

kepentingan perusahaannya. 

Dengan memandang perusahaan yang berada dalam indeks LQ-45 adalah 

perusahaan professional, tentunya perusahaan-perusahaan tersebut sudah 

melaksanakan kewajiban corporate social responsibility sebagaimana yang 

telah ditetapkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas. 

Kehadiran buku Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century 

Business (1998), karya John Elkington mengembangkan tiga komponen 
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penting sustainable development, yakni economic growth, environmental 

protection, dan social equity, yang digagas oleh The World Commission on 

Environment and Development (WCED) dalam Brundtland Report (1987), 

Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P, yaitu singkatan dari profit, 

planet, dan people. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan 

ekonomi belaka (profit), tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian 

lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people). 

Dengan diterapkannya corporate social responsibility maka diharapkan 

dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan agar bertahan dalam jangka 

waktu yang panjang serta dapat memberikan dampak positif kepada 

masyarakat serta lingkungan sekitar. Perusahaan melakukan CSR dengan 

tujuan agar keberlangsungan hidup perusahaan tetap terjaga dan juga 

keuntungan perusahaan dalam jangka panjang harus selaras dengan keadilan 

sosial dan perlindungan terhadap lingkungan sekitar perusahaan. 

Penerapan good corporate governance dalam perusahaan juga membantu 

untuk mengungkapkan informasi mengenai berbagai macam bentuk CSR yang 

sudah dilakukan perusahaan. Praktik dan pengungkapan CSR perusahaan 

merupakan konsekuensi dari implementasi konsep corporate governance, yang 

menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan 

stakeholders-nya, sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerja sama yang 

aktif dengan stakeholders-nya demi kelangsungan hidup jangka panjang 

perusahaan. 
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Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia (2006), 

khususnya dalam prinsip responsibilitas, secara jelas dinyatakan, “Perusahaan 

harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung 

jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara 

kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai 

good corporate citizen”. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

terkait antara corporate governance dengan corporate social responsibility. 

Mengingat pentingnya penerapan tanggung jawab sosial perusahaan, 

didalam penelitian ini penulis mencoba untuk meneliti seberapa besar pengaruh 

good corporate governance yang diwakili dengan indikator ukuran dewan 

komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional 

terhadap corporate social responsibility perusahaan yang terdaftar didalam 

LQ-45. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah apakah good corporate governance mempengaruhi 

corporate social responsibility perusahaan yang terdaftar di LQ-45? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah good corporate governance mempengaruhi 

corporate social responsibility perusahaan yang terdaftar di LQ-45. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademisi 

Dapat memberikan kontribusi dalam menambah literatur mengenai 

pengaruh good corporate governance terhadap corporate social 

responsibility pada perusahaan yang tercantum dalam LQ-45. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi tambahan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan.  

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan digunakan dalam skripsi ini supaya pembaca dapat 

dengan mudah memahami alur penelitian yang dimaksud oleh penulis. 

Sistematika penulisan skripsi yang digunakan adalah sebagai berikut : 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini, penulis memuat latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Untuk bab ini, penulis menjelaskan berbagai teori yang menjadi 

dasar analisis dalam penelitian ini yang meliputi: Agency Theory 

(Teori Agensi), Legitimacy Theory (Teori Legitimasi), Stakeholder 

Theory (Teori Stakeholder), Corporate Social Responsibility, Good 

Corporate Governance, serta Hipotesis. 
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BAB III: METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penulis memberikan penjelasan tentang kerangka 

penelitian, desain penelitian populasi dan sampel, data dan sumber 

data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan 

pengukuran, serta teknik analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini penulis memaparkan hasil analisis data beserta 

pembahasannya. 

BAB V: PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran. 


