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A. Latar Belakang Penelitian 

 Corporate social responsibility atau CSR adalah merupakan bentuk 

kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. CSR 

juga menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan akibat dari dampak negatif 

operasi perusahaan terhadap lingkungan. Perusahaan tidak hanya dituntut 

memenuhi keinginan shareholder atau pemegang saham namun perusahaan 

juga memiliki tanggung jawab terhadap stakeholder atau pemangku 

kepentingan seperti masyarakat dan pegawai maka dari itu terciptanya CSR. 

Dengan CSR ini juga dapat merubah pandangan masyarakat terhadap 

perusahaan. Banyak item-item pengungkapan CSR pada perusahaan, seperti 

keperdulian terhadap lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga 

kerja, dan sebagainya. Untuk mengetahui kualitas CSR yang dilakukan oleh 

perusahaan maka perlu ada pelaporan dan pengungkapan CSR. Perusahaan 

harus benar-benar memikirkan tentang CSR agar nantinya kualitas 

pengungkapan CSR mereka baik. CSR merupakan investasi jangka panjang 

perusahaan, karena dengan CSR perusahaan dipandang baik oleh 

masyarakat. Contoh dari CSR ini seperti pemberian bantuan kas guna 

aktivitas masyarakat seperti pagelaran seni atau pelatihan masyarakat. 

 Berdasarkan artikel yang diterbitkan CNN Singapura, Indonesia 

memiliki kualitas CSR yang lebih rendah dibanding dengan Thailand dan 



Singapura. Riset yang dilakukan tahun 2016 dengan sampel 100 perusahaan 

di Thailand, Singapura, Indonesia dan Malaysia itu menunjukan bahwa 

kualitas CSR Indonesia masih dibawah Thailand dan Singapura. Thailand 

memiliki angka kualitas penerapan CSR sebesar 56,8 dari 100, dan 

Singapura sebesar 48,8, sedangkan Indonesia sebesar 48,4, Malaysia 

sebesar 47,7. Pengungkapan CSR juga menjadi salah satu tujuan perusahaan  

untuk menaikan nilai perusahaan (Rosli, Fauzi, Azami, Mohd, & Said, 

2016). Seperti yang diketahui bahwasannya perusahaan, pemerintahan dan 

media diharuskan untuk menghitung dan mencatat aktivitas sosial sebagai 

dampak dari operasi perusahaan terhadap lingkungan, dan banyak 

perusahaan yang melakukan pengurutan peringkat mengenai CSR. 

Pelaporan CSR menjadi salah satu cara perusahaan menunjukkan kontribusi 

mereka terhadap lingkungan sekitar dan meningkatkan nilai perusahaan 

(Flammer, Hong, & MINOR, 2016). Banyak faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan CSR sehingga perlu adanya penelitian agar 

diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR tersebut 

(Ullah & Rahman, 2015). Dengan jenis-jenis perusahaan yang berbeda-beda 

membuat faktor-faktor tersebut berbeda pula pada setiap jenis perusahaan, 

hal ini dikarenakan jenis aktivitas operasi perusahaan yang berbeda-beda 

pula (Rosli et al., 2016). Dengan adanya perbedaan-perbedaan ini membuat 

banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk dilakukan penelitiaan lebih 

lanjut mengenai CSR ini (Watson & Beryl, 2015). Setiap perusahaan 

mempunyai pengungkapan CSR yang berbeda-beda sesuai dengan 



karakteristik perusahaan tersebut, banyaknya karakteristik perusahaan ini 

membuat berbeda-beda pengungkapannya (Agustina & Rusmana, 2017). 

Selain itu dalam CSR ini terdapat juga banyak celah dalam melakukan 

kecurangan yang dapat merugikan masyarakat dan pemerintah namun juga 

dengan CSR dapat membantu pemerintah dan juga masyarakat, sehingga 

ada nilai positif dan juga negatif dalam pengungkapan CSR ini (Lin, Ho, 

Ng, & Lee, 2017) 

 Dalam pengungkapan CSR atau corporate social responsibility 

disclosure (CSRD)  salah satu yang berkontribusi adalah direktur utama 

atau Chief Executive Officer (CEO) selain itu yang berpengaruh dalam 

kebijakan perusahaan adalah komisaris independen dan juga komite audit 

(Zahra, Makhdalena, & Trisnawati, 2014). Mereka menentukan bagaimana 

nantinya CSR dan seperti apa pengungkapannya. Dalam penelitian ini CEO 

Incentive adalah faktor moneter. Moneter meliputi kompensasi yang 

diterima oleh tim jajaran direksi sedangkan atribut personal meliputi umur, 

power, incoming dan departing CEO. Hal ini didasari dengan teori 

keagenan, bahwasanya manajemen sebagai agen diberi tugas dan wewenang 

oleh pemegang saham sebagai principal (Jensen & Meckling, 1976). 

Pelaporan CSR ini menjadi salah satu bentuk dari penengah antara 

kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham. Untuk 

meningkatkan kinerja manajemen, maka manajemen diberikan incentive 

berupa kompensasi sehingga dapat meningkatkan pengungkapan CSR 

(Fabrizi, Mallin, & Michelon, 2014). Selain itu penelitian ini dilandasi oleh 



teori legistimasi yang menyatakan bahwa perusahaan harus mengayomi 

masyarakat dan lingkungan sebagai ganti dari dampak perusahaan yang 

mungkin dapat merusak lingkungan (Dowling & Pfeffer, 1975). 

 Kompensasi yang diberikan kepada jajaran direksi merupakan salah 

satu penghargaan sebagai kinerja mereka yang memuaskan atau dapat 

melebihi target, sehingga adanya penghargaan dari prestasi mereka. Selain 

itu kompensasi juga dapat digunakan untuk mengendalikan jajaran direksi 

agar mencapai tujuan perusahaan dan mengurangi self-interest mereka. 

Kompensasi dapat mempengaruhi kinerja CEO dan juga akan 

mempengaruhi pengambilan keputusan oleh CEO. Kompensasi kepada 

CEO tidak hanya untuk mengendalikan manajer meraih objek yang spesifik 

seperti laba perusahaan, penjualan, produksi dan lain-lain (Core, Guay, & 

Larcker, 2003). Kompensasi juga dapat mengendalikan manajerial terhadap 

sesuatu yang tidak spesifik seperti CSR dan pengungkapannya. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Fabrizi, Mallin, & Michelon (2014) 

menunjukkan bahwa bonus kas yang diberikan pada CEO memiliki 

pengaruh negatif terhadap pegungkapan CSR, hal ini karena tidak jarang 

juga kompensasi membuat jajaran direksi mengabaikan pengungkapan CSR 

dan lebih mementingkan kinerja jangka pendek. Gaji juga menjadi 

pertimbangan CEO dalam melakukan pekerjaannya, mereka merasa senang 

jika kompensasi dan gaji yang diberikan sesuai dengan kinerja mereka 

(Barro & Barro, 1990). 



 Bonus untuk CEO atau direktur utama dapat berupa saham maupun 

bonus kompensasi lainnya. Pada hasil penelitian Fabrizi, Mallin, & 

Michelon (2014) incentive yang diberikan kepada CEO berpengaruh negatif 

terhadap pengungkapan CSR, incentive yang diberikan berupa bonus dan 

saham berpengaruh negatif signifikan terhadap CSR. Namun penelitian 

yang dilkaukan oleh Schafer, Thorn, & Mahoney (2010) menunjukkan 

bahwa kompensasi kepada CEO memiliki pengaruh positif terhadap CSR, 

pada penelitian ini kompensasi kepada CEO berupa kompensasi tim jajaran 

direksi. Dengan memberikan kompensasi maka akan menjadi pertimbangan 

pengambilan keputusan oleh CEO tersebut (Carter, Lynch, & Tuna, 2015). 

 Selain kompensasi kepada CEO, umur CEO juga dapat berpengaruh 

terhadap pengambilan keputusan oleh mereka. Umur CEO juga 

berpengaruh dalam pelaporan perusahaan (Mcclelland & O’Brien, 2011). 

Umur merupakan pembeda yang jelas antara muda dan tua. Dengan umur 

dapat menggambarkan kebijakan yang diambil mereka. Hasil penelitian 

Fabrizi et al., (2014) menunjukkan umur CEO memiliki pengaruh positif 

terhadap pengungkapan CSR. CEO muda lebih memikirkan kinerja jangka 

pendek dari pada kinerja jangka panjang. Namun sebaliknya berbeda 

dengan CEO tua mereka lebih memikirkan investasi jangka panjang. Hal ini 

dikarenakan mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Kepemimpinan 

perusahaan juga terlihat dari kebijakan yang dilakukan oleh pemimpinnya, 

umur pemimpin menggambarkan kebijaksanaan kepemimpinan tersebut 

(Barnett & Karson, 1989). CEO muda memang lebih bersemangat dalam 



bekerja namun minimnya pengalaman sedangkan CEO tua lebih 

berpengalaman dan juga bijaksana dalam pengambilan keputusan yang 

mereka ambil berdasarkan pengalaman mereka namun mereka sudah 

berkurang tenaganya dari pada CEO muda (Perry, Yao, & Chandler, 2011). 

 Sedangkan power CEO merupakan gambaran kebijaksanaannya 

yang diperoleh dari pengalaman kepemimpinan CEO dan berpengaruh 

terhadap kepemimpinannya dalam perusahaan. Power merupakan seberapa 

lama dia menjabat sebagai CEO baik di perusahaan dia sekarang dan 

perusahaan dia sebelumnya. Sehingga hal ini menggambarkan pengalaman 

karir mereka dalam memimpin perusahaan. Penelitian yang dilakukan 

Fabrizi et al., (2014) mengungkapkan bahwasanya power CEO memiliki 

pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, sebab jika telah 

berpengalaman dalam memimpin perusahaan maka dia akan memiliki 

kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dan akan berdampak pada 

pengungkapan CSR. 

 Selain umur dan power, atribut personal yang mempengaruhi 

pengungkapan CSR oleh CEO adalah incoming (departing) CEO, yaitu 

merupakan tahun keberapa dia menjabat sebagai CEO di perusahaan 

sekarang. Jika merupakan tahun pertama menjabat sebagai CEO maka 

adalah incoming sedangkan jika merupakan tahun terakhir CEO menjabat 

di perusahaan maka ini merupakan departing. Fabrizi et al., (2014) 

menyatakan bahwa incoming (departing) CEO memiliki pengaruh positif 

terhadap pengungkapan CSR, hal ini karena CEO yang akan keluar atau 



departing lebih mengepentingkan invesatasi jangka panjang termasuk CSR 

dan pengungkapannya. 

 Penelitian mengenai incentive yang diberikan kepada CEO dan 

atribut personal CEO terhadap pengungkapan CSR memang belum banyak 

dilakukan di Indonesia sehingga ini menjadi daya tarik tersendiri untuk 

melakukan penelitian ini. Bahkan di Indonesia perlu dilakukan penelitian 

ini untuk mewujudkan kualitas pengungkapan CSR yang maksimal oleh 

perusahaan yang didalangi oleh CEO atau direktur utama. Karena itu 

penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan CSR 

di Indonesia dan nantinya akan lebih banyak penelitian mengenai CEO’s 

personal attributes and incentives.  Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara kompensasi tim jajaran direksi terhadap 

pengungkapan CSR, power direktur utama/CEO terhadap pengungkapan 

CSR, umur direktur utama/CEO terhadap pengungkapan CSR, dan 

incoming (departing) direktur utama/CEO terhadap pengungkapan CSR. 

 Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Fabrizi et al., 

(2014), pada penelitian tersebut menggunakan variabel independen CEO’s 

equity incentives, CEO’s age, CEO’s power dan CEO anual bonus, dan 

incoming (departing) CEO, CEO dalam penelitian ini adalah direktur 

utama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

variabel independen CEO Equity incensives yang dihapuskan dari penelitian 

ini, hal ini dikarenakan keterbatasan data yang ada. Selain itu perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya adalah pada sampel penelitian, pada 



penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan 2005-2009. Penelitian ini 

menggunakan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada 

2014-2017. Sehingga judul penelitian ini adalah “Pengaruh Insentif dan 

Atribut Personal Direktur Utama  terhadap  Pengungkapan Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan ”.  

 

B. Batasan Masalah 

 Pada penelitian ini ingin membahas mengenai pengaruh insentif dan 

atribut personal direktur utama. Insentif pada penelitian ini yaitu 

kompensasi yang diberikan kepada tim jajaran direksi sedangkan atribut 

personal direktur utama/ CEO meliputi umur, power dan incoming 

(departing) CEO terhadap pengungkapan CSR. 

  

C. Rumusan Masalah 

1. Apakah kompensasi yang diberikan kepada tim jajaran direksi 

mempengaruih CSRD? 

2. Apakah umur direktur utama (CEO) mempengaruhi CSRD? 

3. Apakah power yang dimiliki direktur utama (CEO) mempengaruhi 

CSRD? 

4. Apakah incoming (departing) direktur utama (CEO) di perusahaan 

mempengaruhi CSRD? 

 

 



D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi yang diberikan kepada tim 

jajaran direksi terhadap CSRD. 

2. Untuk mengetahui pengaruh umur direktur utama  (CEO) terhadap 

CSRD. 

3. Untuk mengetahui pengaruh power yang dimiliki direktur utama (CEO) 

terhadap CSRD. 

4. Untuk mengetahui pengaruh incoming (departing) direktur utama 

(CEO) di perusahaan terhadap CSRD. 

 

E. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu mengenai 

CEO incentives dan atribut personal CEO terhadap pengungkapan CSR. 

Karena penelitian mengenai insentif dan atribut personal direktur utama 

atau CEO masih belum banyak di Indonesia, maka diharapkan penelitian ini 

menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, sehingga selanjutnya akan 

lebih banyak penelitian mengenai topik ini.  

2. Manfaat Praktisi 

  Seperti yang diketahui bahwa CSR dan pengungkapannya 

merupakan kewajiban bagi perusahaan di Indonesia, namun fenomena yang 

terjadi bahwa Indonesia masih memiliki kualitas pengungkapan CSR yang 

rendah dibandingkan dengan Thailand dan Singapura maka penelitian ini 



diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan CSR bagi 

perusahaan di Indonesia. 


