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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Definisi dan Konsep Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Pada umumnya Definisi dari Pengungkapan (disclosure) adalah 

penyajian informasi-informasi perusahaan oleh para stakeholder yang 

berkepentingan terhadap kondisi perusahaan. Istilah pengungkapan itu sendiri 

yang berarti bahwa setiap informasi yang dimiliki perusahaan harus 

diungkapkan baik itu informasi kuantitatif (komponen dalam nilai mata uang) 

maupun informasi kualitatif (seperti tuntutan hukum) serta jika terjadi suatu 

kejadian secara langsung yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dan 

masalah-masalah sosial harus dapat diungkapkan secara khusus, hal ini dapat 

membantu bagi para pengguna laporan tahunan. (GAAP,1998:42).    

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social 

responsibility merupakan bentuk pengkomunikasian dampak sosial dan 

lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang 

berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. CSR menurut 

Noor Hadi (2011) “CSR adalah komitmen berkelanjutan dari perusahaan yang 

berjalan secara etis dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan untuk 
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meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga, dan juga komunitas 

masyarakat luas”. 

Dilihat fungsinya entitas bisnis adalah organisasi legal yang bertujuan 

dalam menyediakan barang atau jasa kepada konsumennya. Entitas bisnis 

memiliki dua jenis entitas, yang pertama dalam bisnis ekonomi lebih bersifat 

kapitalis yaitu dengan memperoleh laba dan yang kedua bersifat sosial yang 

bisnisnya bersifat kepemilikan bersama (publik), namun keduanya memiliki 

fungsi yang sama yaitu menjalankan usaha dalam dunia komersial. Namun 

terlepas dari tugas dan fungsi  entitas bisnis diatas, setiap entitas bisnis memiliki 

tanggung jawab sosial. Sehingga dalam menyajikan laporan tahunan diharapkan 

dapat mengungkapkan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial tersebut 

terdapat didalam Peryataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 1 (revisi 

2009) paragraf 12, yaitu:   

“entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan 

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added 

statement), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup 

memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan 

sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. 

Laporan tambahan tersebut diluar ruang lingkup Akuntansi Keuangan”. 
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Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan pengungkapan 

terhadap CSR, sampai saat ini isi dari pengungkapan CSR itu sendiri masih 

terdapat banyak perbedaan pendapat (Chairiri dan Ghozali, 2007). Menurut 

Anggraini (2006) mengidentifikasi tentang beberapa hal yang terkait dengan 

pelaporan CSR perusahaan, yaitu sebagai berikut : 

1. Lingkungan, yang mencakup pengendalian atas polusi operasi 

perusahaan, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan serta 

kerusakan pada lingkungan dan reboisasi, merancang fasilitas yang 

harmonis, memperindah lingkungan perusahaan dengan cara menanam 

tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi tubuh, dan pengungkapan 

lainnya yang terkait dengan lingkungan.  

2. Praktik bisnis yang wajar, yang meliputi pemberdayaan minoritas dan 

kaum perempuan, memberi dukungan terhadap para minoritas, dan 

tanggung jawab sosial lainnya. 

3. Sumber daya manusia, juga meliputi aktivitas setiap komunitas, yang 

berkaitan dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan seni.  

Corporate Social Responsibility merupakan bentuk partisipasi 

perusahaan yang dilakukan secara suka rela dengan memasukkan masalah 

sosial dan lingkungan kedalam kegiatan operasi perusahaan kemudian 

mengkomunikasikannya kepada para stakeholder (Darwin, 2007). Arti dari 
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CSR itu adalah suatu tanggung jawab sosial perusahaan atas aktivitas bisnis 

yang memiliki pengaruh terhadap orang-orang terntentu, masyarakat 

setempat, dan  lingkungan internal perusahaan.  

Menurut World Bussinnes Council for Sustainable Development 

menyatakan bahwa CSR yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan 

dalam dunia usaha agar secara konsisten dapat bertindak secara etis, tetap 

beroperasi secara legal, serta dapat memberikan kontribusi dalam hal 

meningkatkan ekonomi dengan tidak terlepas dari peningkatan hidup 

karyawan dan keluarganya, dan juga meningkatkan kualitas kelompok lokal 

serta masyarakat secara luas. Pengungkapan CSR adalah bagian dari 

akuntansi pertanggung jawaban sosial kepada stakeholder. 

Menurut Sayekti, (2007), pengungkapan informasi CSR dalam 

laporan tahunan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam 

membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari 

segi ekonomi dan politis. Akuntansi pertanggung jawaban dapat memberi 

informasi sejauh mana organisasi atau perusahaan memberikan kontribusi 

positif atau negatif terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungannya. 
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2. Leverage 

Leverage mencerminkan tingkat rasio keuangan perusahaan, rasio 

tersebut berkaitan dengan keputusan dalam pembiayaan, yang mana perusahaan 

lebih memilih membiayai hutang daripada menggunakan modal sendiri. 

Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi, akan lebih memilih melakukan 

pinjaman diluar dalam pembiayaan asset-asetnya. Namun apabila tingkat 

leveragerendah, perusahaan lebih memilih membiayai asset-aset melalui modal 

sendiri.    

Perusahaan menggunakan rasio leverage dengan tujuan agar keuntungan 

yang diperoleh lebih besar dari biaya asset dan sumber dananya, sehingga akan 

meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham. Tingkat leverage bisa 

saja berbeda dengan perusahaan yang satu dengan yang lainnya, atau dari 

periode ke periode lainnya didalam suatu perusahaan. Namun jelasnya semakin 

tinggi tingkat leverage semakin tinggi rasio yang dihadapi. 

3. Kepemilikan Saham Publik  

Kepemilikan saham publik adalah seluruh jumlah saham yang dimiliki 

oleh publik, saham-saham tersebut diperoleh dari masyarakat atau pihak luar. 

Febriantinah, (2010). Definisi dari publik sendiri yaitu tidak memiliki hubungan 

yang istimewa dengan perusahaan dalam hal ini adalah masyarakat luas serta 
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pihak-pihak lain. Sehingga semakin banyak pihak-pihak yang membuthkan 

informasi perusahaan, maka akan semakin banyak informasi yang diungkapkan 

pada laporan tahunan. Sriayu dan Mimba, (2013) Artinya setiap perusahaan 

yang menjalankan aktivitas atau kondisi dari perusahaan harus di ketahui oleh 

publik dalam hal ini adalah masyarakat serta pihak-pihak luar. Nur, (2012).  

4. Pengungkapan Media 

Perusahaan juga harus memberikan informasi tentang kegiatan CSR 

kepada para karyawan, para pemangku kepentingan, pelanggan, serta 

masyarakat luas dengan berbagai alat komunikasi. Ati (2011). Namun, apabila 

perusahaan ingin memperoleh kepercayaan serta legitimasi dari masyarakat 

melalui kegiatan CSR tersebut, maka perusahaan juga harus memiliki 

kemampuan dalam pemenuhan setiap kebutuhan dari para pemangku 

kepentingan dan dapat mengkomunikasikan informasi tersebut kepada para 

pemangku kepentingan secara efektif.  

Dengan mengkomunikasikan kegiatan CSR kepada para pemangku 

kepentingan, perusahaan dapat mengkomunikasikan setiap kegiatan CSR 

melalui media. Media yang sering digunakan perusahaan dalam pengungkapan 

CSR yaitu dapat melalui Media Televisi, melalui Media Internet (WEB 

Perusahaan) serta melalui Media Koran. Media televisi merupakan salah satu 
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media yang sangat mudah di jangkau oleh masyarakat luas, serta sangat efektif, 

akan tetapi, media televisi hanya digunakan oleh beberapa perusahaan saja. 

Media WEB adalah salah satu media yang efektif dan juga mudah dijangkau 

oleh masyarakat luas. Sedangkan Media Koran merupakan salah satu jenis 

media yang sering digunakan perusahaan dalam mengungkapkan CSR, juga 

digunakan sebagai dokumentasi, media ini sering digunakan oleh setiap 

perusahaan.  

Semakin banyaknya media tersebut, maka akan sangat membantu 

perusahaan dalam mengungkapkan kegiatan CSR kepada publik atau 

masyarakat luas serta dapat mengangkat reputasi perusahaan dimata masyarakat. 

Dalam bentuk pelaksanaanya, hal ini dapat menjadi bagian dari proses dalam 

membangun serta membentuk norma yang diterima dan legitimasi praktik pada 

CSR.  

5. Dewan Komisaris 

Dewan komisaris adalah dewan yang bertugas untuk melakukan 

pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perseroan Terbatas (PT). 

dewan komisaris ditunjuk oleh RUPS dan di dalam Undang-undang, No.40 

Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Tugas pengawasan dan nasihat 

dilaksanakan oleh dewan komisaris yang berdasarkan pada Anggaran Dasar 
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Perseroan. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris meliputi 

pengawasan atas kebijakan direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan 

terbatas. Dengan jalannya pengurusan tersebut secara umum baik tentang 

perseroan maupun usaha perseroan.  

Jumlah anggota dewan komisaris seperti direksi, terdiri dari satu orang 

anggota bersifat “majelis”, dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat 

bertindak secara terpisah-pisah, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam 

keputusan dewan komisaris. Seluruh anggota dewan komisaris dapat ikut 

bertanggung jawab baik secara individu terhadap kerugian perseroan akibat dari 

kelalaian dalam mengembani tugas.  

Disamping dengan tugas dan fungsi dari dewan komisaris tersebut, 

dewan komisaris juga memiliki pengaruh yang cukup kuat didalam perseroan 

yang dalam hal ini adalah kepada manajemen, dengan tanggung jawab tersebut 

dewan komisaris dapat menekan manajemen dalam mengungkapkan tanggung 

jawab sosial. Seluruh dewan komisaris sudah tentunya mengharapkan adanya 

citra perusahaan yang baik. Sehingga, dengan banyaknya suatu dewan komisaris 

pada suatu entitas bisnis, akan sangat memiliki pengaruh terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial.  
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6. Umur perusahaan 

Umur perusahaan merupakan sesuatu yang dipertimbangkan investor 

dalam menanam modalnya, umur perusahaan mencerminkan perusahaan tetap 

survive dan menjadi bukti bahwa perusahaan mampu bersaing dan dapat 

mengambil kesempatan bisnis yang ada dalam perekonomian. Suatu perusahaan 

yang telah lama berdiri memiliki profitabilitas yang lebih stabil disbanding 

perusahaan yang baru berdiri atau yang memiliki umur yang singkat. Hal ini 

dilihat dari perusahaan yang telah lama berdiri cenderung akan meningkatkan 

labanya karena adanya pengalaman dari manajemen dalam mengolah bisnisnya.  

7. Teori stakeholder (stakeholdertheory) 

Teori stakeholder (Stakeholder theory) menjelaskan bahwa perusahaan 

bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri melainkan 

dapat memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Ghazali dan Cairiri, (2007). 

Pada dasarnya Stakeholder mempunyai kemampuan dalam memengaruhi para 

pemakai sumber-sumber ekonomi yang sering digunakan perusahaan. Jika 

stakeholder bisa mempengaruhi sumber-sumber ekonomi yang penting dalam 

perusahaan, maka hal tersebut akan berpengaruh kepada perusahaan dalam 

mencari cara untuk memaksimumkan kegiatan ekonomi. 

Menurut tingkat kepentingannya stakeholder dibagi kedalam dua bagian yaitu: 
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a. Stakeholder Primer 

Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan dan 

menanggung resiko. 

b. Stakeholder Sekunder 

Pihak-pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan 

tetapi mereka tidak terlibat dalam transaksi dengan perusahaan dan 

tidak begitu penting bagi kelangsungan hidup perusahaan contohnya 

Media, dan beberapa kelompok kepentingan tertentu (LSM, SP). 

Teori stakeholder berhubungan dengan konsep tanggung jawab sosial 

perusahaan dimana kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi para 

stakeholdernya. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya memaksimumkan laba 

dan kepentingan pemegang saham, melainkan dapat memperhatikan 

kelangsungan masyarakat, pelanggan dan pemasok sebagai bagian dari operasi 

perusahaan itu sendiri.  

Dengan kata lain, stakeholder yaitu pihak-pihak yang terlibat baik dari 

pihak internal maupun pihak eksternal yang saling mempengaruhi ataupun 

dipengaruhi, yang bersifat langsung maupun tidak langsung bagi suatu 

perusahaan. Noor Hadi (2011). Karena stakeholder adalah pihak yang saling 

mempengaruhi maupun dipengaruhi dan bersifat langsung maupun tidak 

langsung terhadap aktivitas serta kebijakan yang diambil dan yang dilakukan. 
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Dengan demikian apabila perusahaan tidak memperhatikan stakeholder maka 

besar kemungkinan dapat menimbulkan masalah sehingga dapat mengeliminasi 

legitimasi stakeholder. Noor Hadi (2011). 

Pada umumnya teori stakeholder merupakan suatu pandangan mengenai 

organisasi dan lingkungannya, yang memiliki keterikatan satu sama lain, atau 

keduanya saling mempengaruhi satu sama lain secara kompleks serta dinamis. 

Stakeholder dan organisasi sama-sama saling mempengaruhi, yang jika dilihat 

dari bentuk hubungan sosial dari keduannya dalam bentuk responsibilitas dan 

akuntabilitas.   

8. Teori Legitimasi 

Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan dan 

masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari 

masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat 

karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin 

legitimate. Legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi hal-hal yang 

ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, serta reaksi terdap batasan 

tersebut dapat mendorong pentingnya analisis perilaku dengan memperhatikan 

lingkungan. Ghozali dan Chairiri, (2007).  
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Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan dapat memastikan 

bahwa mereka beroperasi sesuai dengan norma-norma yang ada dalam 

masyarakat dan lingkungan. Diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang sah 

Deegan, (2002). Legitimasi diterima dengan menunjukkan kinerja perusahaan 

yang sesuai dengan nilai sosial. Teori ini juga menjelaskan apabila kinerja 

lingkungan lemah maka akan meningkatkan ancaman legitimasi sosial pada 

perusahaan sehingga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan 

pengungkapan dalam laporan tahunan. Pattern, (2002.) 

Teori legitimasi dapat memberikan gambaran yang penting terhadap 

praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Berbagai cara yang 

dilakukan perusahaan dalam hal pengungkapan tanggung jawab sosial, diantara 

adalah lebih menekankan pada point yang positif bagi perilaku organisasi 

dibandingkan dengan point negatif. Perusahaan dapat melakukan investasi 

lingkungan sebagai suatu bentuk partisipasi terhadap lingkungan dan 

masyarakat. Namun demikian, apabila norma didalam perusahaan yang dianut 

memiliki perbedaan dengan norma yang dianut masyarakat maka hal ini berarti 

bahwa perusahaan berada pada posisi terancam.. 

Teori legitimasi menjelaskan tentang pengakuan masyarakat. Perusahaan 

membutuhkan pengakuan masyarakat dengan cara mengungkapkan CSR agar 

perusahaannya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Diterimanya suatu 
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perusahaan oleh masyarakat, merupakan suatu bentuk legalitas bagi perusahaan. 

Pengungkapan CSR oleh perusahaan memberikan image positif dimata para 

stakeholder, sehingga dapat menunjang keberlangsungan hidup perusahaan 

tersebut. Teori legitimaasi menjadi landasan bagi perusahaan untuk selalu 

memperhatikan apa yang menjadi harapan masyarakat dan mampu 

menyelaraskan nilai-nilai perusahaannya dengan norma sosial yang berlaku 

ditempat perusahaan berada. 

9. Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori agensi atau teori keagenan adalah hubungan antara satu atau lebih 

orang yang bertindak sebagai prinsipal dan pihak lain sebagai agen untuk 

melakukan jasa atas kepentingan prinsipal termasuk pemberian kuasa 

pengambilan keputusan kepada pihak agen. Rahmiyati, (2013). 

Dalam teori agensi perusahaan dipandang sebagai kumpulan kontrak 

yang mengikat antara principal dan manajer. Prinsipal sebagai pihak yang 

memiliki kelebihan dana atau modal menyerahkan pengelolaannya kepada 

manajemen perusahaan. Manajer sebagai pengelola tentu mempunyai kewajiban 

menyampaikan laporan atas pengelolaan tersebut kepada pihak prinsipal dalam 

bentuk laporan keuangan yang menggambarkan kondisi perusahaan.  
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10. Teori Kontrak sosial (Sosial Contract Theory) 

Teori kontrak sosial adalah sebuah bentuk perjanjian antara rakyat 

dengan pemimpinnya, atau antara manusia-manusia dengan para komunitasnya. 

Istilah kontrak sosial digunakan dalam argumentasi yang berupaya menjelaskan 

hakikat dari kegiatan dalam berpolitik atau dalam menjelaskan tanggung jawab 

dari pimpinan kepada rakyat. 

Alam merupakan semesta yang menyediakan sumberdaya serta 

kebutuhan manusia, dalam hal ini adalah lautan, udara, dan daratan yang 

ketiganya memiliki unsur kehidupan untuk manusia, dan bukan sebagai wujud 

dari konflik, melainkan memberikan hak kebebasan dari pihak-pihak atau 

individu untuk menjaga dan melindungi serta berbuat secara kreatif. Noor Hadi 

(2011). Kontrak sosial (social contract) dibuat sebagai sarana perantara untuk 

menata tatanan (pranata) serta kehidupan sosial masyarakat. 

11. Teori Persinyalan (Signaling Theory) 

Teori signal menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen 

perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. 

Dalam hal ini, asimetri informasi, perusahaan diasumsikan lebih banyak 

mengetahui kondisi perusahaan dan prospek masa depan perusahaan 

dibandingkan dengan pihak luar yaitu, investor dan kreditor. Jama’an,(2008) 
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menyatakan bahwa teori persinyalan yaitu sebuah signal yang harus diberikan 

perusahaan kepada pengguna laporan keuangan. Sebuah signal yang dimaksud 

adalah suatu informasi mengenai kegiatan yangdilaksanakan oleh perusahaan 

khususnya manajerdalam merealisasikan keinginan dari pemilik. Sinyal yang 

dimaksud berupa informasi maupun promosi yang menyatakan bahwa 

perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan yang lain.  

Teori ini juga membantu pihak-pihak perusahaan yaitu pihak Agent, 

pemilik (Prinsipal), dan  pihak luar perusahaan dalam mengurangi informasi 

asimetri untuk menghasilkan kualitas atau integritas suatu informasi dalam 

laporan keuangan. Sehingga untuk memberi keyakinan kepada pihak-pihak 

perusahaan atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk meyakini keandalan 

pada informasi keuangan yang diinformasikan kepada pihak perusahaan dalam 

hal ini pihak agent, maka sangat penting untuk mendapatkan opini dari pihak 

lain yang bebas memberikan opini tentang laporan keuangan. Jama’an, (2008). 

B. PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan 

tanggung jawab sosial sudah banyak dilakukan, namun hasil penelitian 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh : 
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1. Penelitian Nursiam dan Gempita (2013) tentang “Analisis Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung jawab Sosial Perusahaan” dalam 

penelitian ini menggunakan populasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-2011. Variabel yang diindikasikan 

memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

yaitu leverage, profitabilitas, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan 

likuiditas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage dan ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, 

sedangkan profitabilitas, umur perusahaan dan likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Nanda Putra dan Siddiq yaitu “Pengaruh 

Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Sosial 

Responsibility” dalam penelitian ini menggunakan populasi pada semua 

perusahaan berbagai sektoral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2008-2009. Variabel dalam penelitian ini yang diindikasikan 

berpengaruh terhadap pengungkapan CSRyaitu ukuran dewan komisaris, tipe 

perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan saham asing, 

kepemilikan saham publik. Hasil penelitian menunjukkan ukuran dewan 

komisaris, profitabilitas, kepemilikan saham asing dan kepemilikan saham 

publik memiliki pengaruh secara parsial, namun tidak signifikan terhadap luas 
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pengungkapan CSR, sedangkan tipe perusahaan dan ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Reny Dyah Retnoh dan Priantinah (2012) yaitu 

“Pengaruh Good Corporate Governannce dan Pengungkapan Corporate Sosial 

Responsibility terhadap Nilai Perusahaan”. Penelitian ini menggunakan populasi 

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010. 

Variabel yang diindikasikan berpengaruh terhadap nilai perusahaan yaitu good 

corporate governance, dan corporate sosial responsibility, dengan variabel 

kontrol yaitu leverage, ukuran perusahaan,jenis industri, profitabilitas. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan dengan variabel kontrol ukuran perusahaan dan leverage, sedangkan 

pengungkapan CSR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan dengan variabel control ukuran perusahaan, jenis industri, 

profitabilitas dan leverage. 

4. Penelitian oleh Sembiring (2005) yaitu “Karakteristik Perusahaan dan 

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (Studi Empiris pada Perusahaan yang 

Tercatat di Bursa Efek Jakarta)”. Penelitian ini menggunakan populasi pada 

semua perusahaan yang (go public) yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. Variabel 

yang diindikasikan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan yaitu size, profitabilitas, profile, ukuran dewan komisaris dan 
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leverage. Hasil penelitian menunjukkan bahwa size perusahaan, profile dan 

ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap penungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan, berbeda dengan hal tersebut, penelitian ini tidak 

berhasil mendukung teori legitimasi dalam pengaruh negatif profitabilitas 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan untuk 

pengaruh negatif tingkat leverageterhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan dalam penelitian ini juga tidak berhasil didukung oleh teori agensi.  

5. Penelitian oleh Nur (2012) yaitu “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility di Indonesia (Studi Empiris 

pada Perusahaan Berkategori High Profile Yang Listing di Bursa Efek 

Indonesia)”. Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan 

berkategori high profileyang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010. 

Variabel yang diindikasikan berpengaruh terhadap pengungkapan corporate 

sosial responsibility yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, saham publik, 

dewan komisaris, leverage dan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan, dewan komisaris, dan leverage berpengaruh terhadap 

pengungkapan corporate sosial responsibility, sedangkan profitabilitas, 

kepemilikan saham publik dan pengungkapan media menunjukkan tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan corporate sosial responsibility.  
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C. Penurunan Hipotesis 

a. Pengaruh Leverage terhadap pengungkapan Tanggung Jawab Sosial  

Leverage adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana hutang 

perusahaan dapat ditutupi oleh modal sendiri. Leverage adalah rasio yang 

dipakai untuk melihat seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka panjang. Menurut Subramanyam, (2010). Apabila leverage 

dengan tingkat yang lebih tinggi, secara langsung akan melaporkan laba yang 

semakin tinggi. Sehingga untuk memperoleh laba yang tinggi, seorang manajer 

akan melakukan pengurangan biaya-biaya termasuk didalamnya biaya tentang 

pengungkapan sosial.    

Leverage merupakan hutang sumber dana oleh perusahaan yang 

digunakan untuk membiayai asetnya diluar sumber dana atau ekuitas yang 

dimiliknya. Hutang tersebut merupakan perjanjian antara perusahaan dalam hal 

ini adalah pihak debitur dengan pihak kreditur. Apabila suatu perusahaan 

dengan tingkat leverage yang tinggi maka hal ini berarti bahwa perusahaan 

memiliki liabilitas yang besar dibanding aset yang dimilikinya, sehingga dapat 

mengakibatkan resiko dan tekanan yang besar pada perusahaan.  

Dalam hal pengungkapan informasi sosial, manajer akan melakukan 

keputusan dengan mengikuti alur pengeluaran dalam pengungkapan dengan 
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menurunkan pendapatan. Terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Sembiring (2005). Sebagaimana yang terdapat dalam Teori Keagenan bahwa 

apabila leverage dengan tingkat yang tinggi maka setiap manajemen perusahaan 

akan mengatasi hal tersebut dengan cara melakukan pengurangan dalam 

pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuat, hal ini dibuat agar tidak 

menjadi sorotan bagi para debtholder. Sembiring, (2005). Berdasarkan uraian 

tersebut diatas, maka hipotesis yang diturunkan adalah : 

H1: Leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan. 

b. Pengaruh Kepemilikan Saham Publik terhadap Pengungkapan Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan 

Kepemilikan saham publik adalah seluruh saham yang telah terdaftar 

Bursa Efek Indonesia yang dimiliki oleh publik atau masyarakat serta pihak 

luar, sehingga seluruh saham tersebut harus diungkapan oleh perusahaan 

disetiap laporan tahunan perusahaan, tujuannya adalah agar masyarakat serta 

pihak luar dapat mengetahui, hal ini dapat memberi citra positif bagi 

perusahaan. 

Saham yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia merupakan saham-

saham yang dimiliki publik juga yang telah go public yang mempunyai proporsi 
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kepemilikan saham publik. Sehingga saham-saham yang telah go public tersebut 

harus di ungkapkan oleh publik setiap aktivitas maupun kegiatan yang 

dilakukan perusahaan tersebut sebagai bagian dari pemegang saham.  

Berdasarkan pada teori stakeholder bahwa seluruh kepentingan 

pemegang saham mempunyai hak untuk mengambil keputusan didalam 

perusahaan agar tidak terjadinya permasalahan. Semakin tinggi kepemilikan 

saham publik maka perusahaan harus mampu meningkatkan pengungkapan 

informasi, hal ini dikarenakan pemegang saham memiliki andil dalam modal 

yang ditanamkan di perusahaan, semakin banyak pihak yang membutuhkan 

informasi perusahaan, maka semakin banyak pula informasi yang diungkapkan 

dalam laporan tahunan perusahaan.  

Manajemen menyampaikan informasi keuangan, kemudian pihak 

investor menggunakan informasi tersebut untuk menganalisis kinerja 

manajemen serta kondisi perusahaan dimasa mendatang tujuannya untuk 

mengurangi resiko investasi. Hal ini dapat membantu membangun kepercayaan 

kepada publik sehingga publik dalam hal ini adalah masyarakat serta pihak luar 

dapat melakukan investasi pada perusahaan dengan melihat rendahnya resiko 

dalam investasi. Dengan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan pihak 

luar, maka perusahaan harus tetap mempertahankan keunggulan serta 

eksistensinya terhadap publik.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan, (2001) menyatakan bahwa 

dengan tingginya suatu rasio atau tingkat kepemilikan publik pada perusahaan 

hal ini dapat memungkinkan perusahaan dapat meningkatkan tingkat 

pengungkapan yang semakin tinggi. Hal ini juga dikaitkan dengan tekanan para 

pemegang saham, dengan tujuan agar perusahaan tetap memperhatikan 

tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Maka berdasarkan uraian tersebut 

diatas, hipotesis yang diturunkan adalah : 

H2: kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

c. Pengaruh Pengungkapan Media terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan 

Pengungkapan media adalah pengungkapan informasi sosial yang 

bertujuan untuk membangun citra positif publik terhadap perusahaan serta 

mendapat perhatian dari masyarakat. Pengungkapan media dapat meningkatkan 

kredibilitas perusahaan serta membantu investor dalam memahami strategi 

bisnis manajemen. Semua perusahaan memiliki kebebasan dalam menggunakan 

media yang tujuannya untuk mengungkapkan setiap informasi kepada publik.    

Dengan mengkomunikasikan CSR kepada masyarakat luas melalui media maka 

hal ini dapat memberikan citra perusahaan yang baik  dimata masyarakat. Dalam 
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aktivitasnya, hal ini dapat menjadi bagian dari proses dalam pengembangan 

institusi, serta dapat membentuk norma-norma yang nantinya diterima 

masyarakat serta legitimasi praktik CSR.  

Berdasarkan pada teori persignalan (Signaling Theory), setiap 

perusahaan yang mampu dalam mengelola perusahaannya dengan baik akan 

memberikan signal yang baik kepada publik dalam hal ini adalah masyarakat 

dan pihak luar lainnya. Sehingga perusahaan dapat menunjukkan kepada 

kreditur dan investor bahwa perusahaan telah memberikan signal yang baik atas 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, hal ini dapat memberikan 

citra yang baik dimata masyarakat.  

Media memiliki peranan yang penting terhadap perputaran mobilisasi 

sosial, seperti pada komunitas yang tertarik terhadap lingkungan. Media juga 

merupakan suatu sumber daya dalam informasi lingkungan menunjukkan bahwa 

pengungkapan media berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. Reverte, (2008) 

Nur dan Denies (2012) menyebutkan bahwa jika perusahaan ingin 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan pihak luar melalui kegiatan 

CSR, maka perusahaan harus mempunyai kemampuan dalam memenuhi 

kebutuhan setiap pemangku kepentingan dalam hal ini adalah masyarakat dan 
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pihak luar. Pengkomunikasian melalui media sangat membantu dalam 

meningkatkan reputasi perusahaan dimata masyarakat. Berdasarkan uraian 

diatas maka hipotesis yang diturunkan adalah : 

H3: Pengungkapan media berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial. 

d. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan 

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang mempunyai tugas dalam 

melakukan pengawasan secara umum maupun khusus sesuai dengan anggaran 

dasar serta member nasihat kepada dewan direksi. Dewan komisaris bertugas 

melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, baik tentang perseroan 

maupun usaha perseroan serta dapat memberi nasihat kepada direksi. 

Pengawasan serta nasihat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak hanya 

untuk kepentingan golongan tertentu melainkan untuk kepentingan secara 

menyeluruh.  

Dewan komisaris disini adalah perwakilan dari shareholder disetiap 

perusahaan yang memiliki badan hukum perseroan terbatas dan mempunyai 

fungsi sebagai monitoring terhadap kebijakan direksi dalam mengelola 

perusahaan. Serta dapat memberi nasehat kepada manajemen terkait hal-hal dari 
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perseroan. Dengan mengemban tugas dan tanggung jawab yang dimilkinya, 

dewan komisaris dalam hal ini mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap 

manajer atau direksi didalam perseroan dengan dapat menekankan manajemen 

untuk mengungkapkan CSR didalam laporan tahunan perusahaan.  

Berdasarkan pada teori keagenan yang mana disebutkan bahwa semakin 

besar proporsi dewan komisari akan semakin baik peran dan fungsi yang dapat 

dilakukan dalam pengawasan kinerja direksi. Sehingga semakin banyak dewan 

komisaris didalam suatu perusahaan semakin besar dalam pengungkapan CSR.  

Jika dilihat dari tugas dan fungsi yang dimilki, maka dengan semakin 

banyak dewan komisaris didalam setiap perseroan akan semakin besar dalam 

mengungkapkan pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan Sembiring, 

(2005) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif 

signifikan terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian diatas maka 

hipotesis yang diturunkan adalah :  

H4: ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. 
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e. Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan 

Umur perusahaan adalah sebuah perusahaan yang telah lama berdiri, 

berkembang atau bertahan. Umur perusahaan dihitung sejak perusahaan tersebut 

berdiri sampai pada penelitian yang dilakukan. Perusahaan yang telah berdiri 

sejak lama, sangat memungkinkan memiliki pengalaman yang banyak 

disbanding perusahaan yang baru berdiri. Semakin banyak informasi yang 

diperoleh masyarakat akan sangat berpengaruh serta mendapatkan kepercayaan 

dari masyarakat tentang produk-produk yang dimiliki perusahaan.   

Secara teoritis perusahaan yang telah lama berdiri diasumsikan akan 

menghasilkan laba yang lebih tinggi daripada perusahaan yang baru berdiri. 

Umur perusahaan merupakan lamanya suatu perusahaan tersebut berdiri, baik 

yang baru berdiri atau yang telah lama berdiri. Selain itu, perusahaan yang lama 

berdiri sudah pastinya mempunyai masalah yang banyak, mulai dari kemajuan 

hingga kendala yang dihadapi. Kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan 

berbagai masalah yang muncul dalam hal pengolahan perusahaan, akan semakin 

menguatkan keberadaan perusahaan itu sendiri.  

Suatu perusahaan dengan umur perusahaan yang sudah lama berdiri 

cenderung memiliki pengalaman yang relative banyak dibanding dengan 
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perusahaan yang baru berdiri. Semakin banyak umur perusahaan akan semakin 

luas pula dalam melaporkan informasi didalam laporan keuangan tahunan. 

Sehingga dengan banyaknya pengalaman yang dimiliki oleh suatu perusahaan, 

akan membuat perusahaan tersebut semakin berkompeten. Dan semakin lama 

perusahaan tersebut berdiri dan bertahan akan semakin baik dan diakui 

keberadaannya dimata masyarakat.   

Berdasarkan pada teori Stakeholder yang mana teori ini mempunyai 

kemampuan dalam memengaruhi para pemakai sumber-sumber ekonomi yang 

sering digunakan perusahaan. Jika stakeholder bisa mempengaruhi sumber-

sumber ekonomi yang penting dalam perusahaan, maka hal tersebut akan 

berpengaruh kepada perusahaan dalam mencari cara untuk memaksimumkan 

kegiatan ekonomi. Sehingga semakin banyaknya stakeholder yang bertahan 

dalam hal ini tetap menanam modalnya didalam perusahaan, maka hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki pengalaman dalam 

mengelola perusahaannya dengan baik dan tetap bertahan sehingga hal ini akan 

diakui keberadaannya dimata masyarakat. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asrarsani, (2013) menunjukkan 

bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. Sehingga berdasarkan uraian diatas maka hipotesis 

yang diturunkan adalah : 
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H5 : Umur Perusahaan berpengaruh Positif Terhadap Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial. 
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D. Gambar Model Penelitian 

Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu, leverage, 

kepemilikan saham publik, pengungkapan media dan dewan komisaris, umur 

perusahaan. Variabel dependen yaitu pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR). Model penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut :  

 

Variabel Independen                                                                   VariabelDependen 

 

                                    H1 (-) 

                                      

H2 (+)H            H2 (+) 

 

H3 (+)            H3 (+) 

 

                                                      H4 (+) 

                                                          

                                         H5 (+) 

Leverage 

Kepemilikan                                         

saham Publik               

Pengungkapan 

Media 

Pengungkapan 

Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan 

Dewan 

Komisaris 

Umur 

Perusahaan 


