
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Keagenan (Agency Teory) 

 Teori keagenan yang diutarakan Jensen & Meckling (1976) 

menyatakan bahwa principal yang terdiri dari beberapa orang 

memberikan wewenang kepada orang lain yaitu agen guna melakukan 

pengambilan keputusan terbaik untuk principal. Agen atau manajemen 

diberi keleluasan penuh atas keputusan operasional perusahaan oleh 

principal atau pemegang saham sehingga mereka lebih berfokus pada 

laba dan operasi perusahaan guna memuaskan principal. Untuk 

mengendalikan agen ini maka principal mewajibkan agen membuat 

laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang diaudit 

oleh auditor. Laporan keuangan merupakan salah satu cara pemegang 

saham menilai performa manajemen. Manajemen ingin gajinya semakin 

naik namun pemegang saham ingin perusahaan berkembang pesat, ini 

lah yang menjadi gap antara principal dan agen. 

 

2. Teori Legistimasi 

 Teori legistimasi adalah teori yang mendasari adanya CSR. Teori ini 

didasarkan pada pengertian kontrak sosial yang diimplikasikan antara 

institusi sosial dan masyarakat. Teori legistimasi menurut Dowling & 



Pfeffer (1975) adanya batasan norma-norma sosial antara perusahaan 

dan lingkungan, sehingga perlu adanya perhatian terhadap lingkungan 

sekitar perusahaan. Perusahaan perlu melakukan langkah-langkah 

terkait untuk menjalankan aktivitas operasi mereka dan menjalankan 

norma-norma yang ada baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Kontrak antara perusahaan dan masyarakat itu menjadi tanggung jawab 

perusahaan (Dowling & Pfeffer, 1975). Konsep legistimasi merupakan 

hal yang penting dalam menganalisi hubungan antara perusahaan atau 

organisasi dengan lingkungan atau sosial, karena dengan demikian 

pembatasan yang jelas mengenai operasi perusahaan sesuai dengan 

norma-norma  yang ada di dalam masyarakat. 

 

3. Teori Motivasi Prestasi 

 Teori motivasi prestasi adalah teori yang menyatakan bahwa 

individu mempunyai cadangan energi potensial, bagaimana energi ini 

dilepaskan dan dikembangkan tergantung pada kekuatan atau dorongan 

motivasi individu dan situasi serta peluang yang tersedia. Teori ini 

dikemukakan oleh David Clarence McClelland yang merupakan ahli 

teori psikologi dari Amerika Serikat. Pada teori ini mengemukakan 

bahwasannya manusia memiliki motivasi untuk mencapai sesuatu yang 

menjadi tujuan mereka, ada 3 kebutuhan manusia antara lain : 

 

 



a. Kebutuhan akan Prestasi 

 Kebutuhan akan prestasi adalah dorongan untuk 

mengungguli, berprestasi sehubungan dengan pesaing lainnya. Ciri-

ciri inidividu yang menunjukkan orientasi tinggi antara lain bersedia 

menerima resiko yang relatif tinggi, keinginan untuk mendapatkan 

umpan balik tentang hasil kerja mereka, keinginan mendapatkan 

tanggung jawab pemecahan masalah.  

 Seorang pemimpin ingin mendapatkan prestasi guna 

nantinya dia akan menjadi baik dimata orang lain terutama karyawan 

dan juga masyarakat. Salah satu guna mencapai tujuan mereka 

mendapat prestasi adalah dengan meningkatkan kinerja mereka. 

Mereka cenderung mengambil tugas guna nantinya 

dipertanggungjawabkan 

b. Kebutuhan akan Kekuasaan  

 Kebutuhan akan kekuasaan adalah kebutuhan untuk 

membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara dimana orang-

orang itu tanpa dipaksa tidak akan berperilaku demikian atau suatu 

bentuk ekspresi dari individu untuk mengendalikan dan 

mempengaruhi orang lain. 

 Seorang pemimpin ingin mempertahankan kekuasaannya, 

untuk mempertahankannya maka dia harus menjadi pribadi yang 

dapat dicontoh oleh orang lain, sehingga mereka dipaksa berperilaku 

sesuai posisi dia sekarang. 



c. Kebutuhan untuk Berafilisiasi 

 Kebutuhan akan afiliasi atau bersahabat adalah hasrat untuk 

berhubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Individu 

merefleksikan keinginan untuk mempunyai hubungan yang erat, 

kooperatif dan penuh sikap persahabatan dengan pihak lain. 

Individu yang mempunyai kebutuhan afiliasi yang tinggi umumnya 

berhasil dalam pekerjaan yang memerlukan interaksi sosial yang 

tinggi. 

  

4. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

 CSR merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan 

dalam mengayomi masyarakat, karyawan dan lingkungan dan nantinya 

dilakukan pelaporan yang dapat ditanggung jawabkan dan ditanggung 

jelaskan (Fatoni, Andini, & Rahardjo, 2016). CSR sebagai bentuk 

keperdulian perusahaan pada lingkungan sekitar dan lingkungan sosial. 

CSR merupakan bentuk perjanjian yang dinyatakan perusahaan dalam 

membangun lingkungan sekitar akibat langsung atau tidak langsung dari 

aktivitas operasinya. Selain itu dapat menjadi cara untuk mendapat 

perhatian lebih dari masyarakat dan meningkatkan nilai perusahaan 

(Fabrizi et al., 2014).  

 Perusahaan harus memikirkan keberlanjutan lingkungan tempat 

sekitar perusahaan agar tidak terjadi kerusakan dan nantinya perlu 

adanya pertanggungjawaban perusahaan sehingga generasi yang akan 



datang masih dapat menikmati lingkungan yang sedang dinikmati 

sekarang, hal ini dinamakan sustainability atau keberlangsungan. Selain 

itu harus adanya keterbukaan dan kejelasan perusahaan dengan 

stakeholder sehingga tidak ada kecurigaan satu sama lain. Rindawati & 

Asyik (2015) menjelaskan bahwa prinsip selain sustainability adalah 

transparansi yang diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi 

antara manajemen dan orang yang berkepentingan dengan perusahaan. 

 Setelah perusahaan melakukan CSR maka perlu adanya 

pengungkapan CSR oleh perusahaan. Hal ini digunakan untuk menilai 

kualitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan, apakah telah memenuhi 

item-item pengungkapan CSR meliputi lingkungan, energi, kesehatan 

dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, 

keterlibatan masyarakat dan umum atau belum. Nantinya kualitas 

pengungkapan CSR oleh perusahaan dapat dilihat dari item-item yang 

terpenuhi. 

 Item-item penilaian pengungkapan CSR dipublikasikan oleh 

globalreporting salah satu organisasi yang menyediakan pengungkapan 

CSR. Global Reporting Innitiative (GRI) didirikan di Boston pada tahun 

1997. Dasarnya terletak pada organisasi nirlaba AS yaitu koalisi antara 

Environmentally Responsible Economies (CERES) dan Tellus Institute. 

Pada penelitian ini pengukuran pengungkapan CSR menggunakan GRI 

G4 yang dipublikasikan pada alamat website www.Globalreporting.org.  

Pada GRI G4 pengungkapan CSR terdapat 91 item yang dibagi menjadi 



3 kategori yaitu kategori ekonomi, kategori lingkungan dan kategori 

sosial. Untuk kategori sosial dibagi menjadi 4 sub kategori antara lain 

adalah praktek ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi 

manusia, masyarakat dan tanggung jawab atas produk. 

 

5. Kompensasi 

 Kompensasi yang diberikan kepada tim jajaran direksi dapat berupa 

kas maupun bonus berupa natura kenikmatan. Kompensasi yang 

diberikan adalah bentuk penghargaan perusahaan atas kinerja tim 

jajaran direksi yang memuaskan dan sesuai dengan tujuan perusahaan. 

Selain itu kompensasi ini diberikan guna memotivasi agar kinerja 

mereka nantinya lebih baik dan dapat mencapai tujuan perusahaan. 

 Kompensasi merupakan salah satu penghargaan terhadap kinerja tim 

jajaran direksi. Kompensasi diberikan agar kinerja operasional 

perusahaan yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh 

shareholder yaitu keuntungan atau laba perusahaan yang maksimal. 

 Selain itu salah satu tujuan pemberian kompensasi kepada jajaran 

direksi adalah untuk mengurangi self-interest sehingga nantinya dapat 

dikendalikan dan akan fokus pada tujuan perusahaan, sehingga dapat 

meningkatkan kinerja mereka (McGuire, Dow, & Argheyd, 2003). 

Jajaran direksi dapat dikendalikan dengan adanya kompensasi, sehingga 

dapat meningkatkan performa perusahaan sesuai keinginan pemegang 

saham (Schafer et al., 2010). Kompensasi yang diberikan kepada tim 



jajaran direksi telah diperhitungkan oleh perusahaan berdasarkan hasil 

kinerjanya dan kontribusinya kepada perusahaan. Jika kinerja tim 

jajaran direksi memuaskan maka akan diberikan kompensasi kepadanya 

namun jika tidak memuaskan maka akan diberi hukuman, di sini lah 

penerapan reward and punishment diberlakukan. Dengan kata lain hal 

ini menjadi dorongan tim jajaran direksi untuk melakukan pekerjaannya 

dengan semaksimal mungkin agar mendapat penghargaan dan 

menghindari hukuman yang diberikan. Namun hal ini menjadi latar 

belakang CEO untuk bekerja meningkatkan keuntungan dan hanya 

memikirkan kinerja jangka pendek dan cenderung mengabaikan kinerja 

jangka panjang (Fabrizi et al., 2014). 

 

6. Umur Direktur Utama /CEO 

 Umur merupakan gambaran waktu yang telah dilewati oleh 

seseorang sejak dia lahir hingga dia hidup di waktu ini, umur 

digambarkan dengan angka misal umur 1 tahun, umur 45 tahun dan 

sebagainya. Umur dapat menggambarkan pemikiran seseorang apakah 

orang tersebut masih anak-anak atau sudah dewasa. Maka dari itu umur 

dapat menggambarkan karakter CEO. CEO tua biasanya mereka lebih 

memikirkan investasi jangka panjang dari pada investasi jangka pendek 

hal ini disebabkan karena mereka lebih bijak dalam pengambilan 

keputusan investasi jangka panjang dan salah satu investasi jangka 

panjang adalah CSR (Fabrizi et al., 2014).  



 Namun sedangkan CEO muda cenderung memilih berinvestasi 

jangka pendek, mereka lebih memikirkan performa perusahaan berdasar 

profit perusahaan diwaktu dekat atau jangka pendek. CEO muda lebih 

mengedepankan kehormatan, uang dan kenaikan pangkat dari pada 

berinvestasi jangka panjang. Sehingga CEO yang berumur tua lebih 

memikirkan pengungkapan CSR dari pada CEO muda. Hal ini 

menunjukkan kedewasaan seorang pemimpin dalam mengambil 

keputusan investasi jangka panjang dan jangka pendek (Barnett & 

Karson, 1989). 

 

7. Power Direktur Utama/ CEO 

 Power merupakan gambaran kebijaksanaan yang dimiliki oleh CEO, 

kebijaksanaan yang dimaksud merupakan kebijakan dalam pengambilan 

keputusan yang penting. Kebijaksanaan ini dapat diperoleh dengan 

pengalaman berkarir dalam memimpin perusahaan. 

 Karir seorang CEO menggambarkan pengalamannya memimpin 

perusahaan, semakin lama pengalaman menjadi CEO dan memimpin 

perusahaan maka dia semakin bijaksana dan berpengalaman dalam 

kepemimpinan serta dalam melakukan pengambilan keputusan. CEO 

power dapat dijelaskan dengan seberapa lama dia pernah menjabat 

sebagai CEO baik di perusahaannya sekarang maupun perusahaan 

sebelumnya. Jika pemimpin yang sudah berpengalaman memimpin 

perusahaan maka dia akan mengambil keputusan jangka panjang secara 



lebih bijak dari pada pemimpin yang belum berpengalaman. Selain itu 

karena pengalaman yang dia miliki dapat berdampak pada CSR dan 

pengungkapannya, sebab CSR menjadi investasi jangka panjang 

perusahaan. 

 

8. Incoming (Departing) Direktur Utama /CEO 

 Incoming CEO adalah keberadaan CEO di perusahaan pada tahun 

pertama dalam kepemimpinan. Jika CEO sedang menjabat pada saat 

tahun pertama pada suatu perusahaan atau dia baru saja diangkat 

menjadi CEO dan dia membuat kebijaksanaan pada tahun itu maka 

disebut incoming. 

 Sedangkan departing CEO adalah kondisi dimana CEO di 

perusahaan adalah merupakan tahun terakhir memimpin suatu 

perusahaan, dengan kata lain CEO akan meninggalkan perusahaan dan 

tidak memimpinnya lagi atau pensiun. 

 Incoming dan departing CEO merupakan sudah berapa lama CEO 

memimpin perusahaannya dia yang sekarang. Apakah tahun pertama 

atau bukan tahun pertama. Dalam hal ini CEO yang baru tahun pertama 

menjabat biasanya akan perlu penyesuaian dan memiliki gaya 

kepemimpinan yang berbeda dengan CEO yang sudah lama menjabat. 

CEO yang baru saja memimpin perusahaan cenderung akan memikirkan 

kinerja jangka pendek dan lebih mementingkan keuntungan, hal ini 

karena dia ingin memberi kesan bahwa kinerja dia dalam membangun 



perusahaan itu baik. Namun jika CEO yang akan meninggalkan 

perusahaan mereka ingin memberi kesan baik perusahaan di mata 

masyarakat sehingga mereka lebih memikirkan investasi jangka panjang 

dari pada CEO yang baru memimpin perusahaan pada tahun pertama. 

 

B. Penurunan Hipotesis 

1. Kompensasi tim jajaran direksi terhadap pengungkapan CSR 

 Principal yang terdiri dari beberapa orang menunjuk agen atau 

manajemen untuk diberi wewenang untuk pengambilan keputusan dan 

untuk mengoperasikan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Salah 

satu cara mengendalikan manajemen adalah dengan memberikan 

kompensasi agar kinerjanya sesuai dengan tujuan perusahaan. Hal ini 

dikarenakan kompensasi berguna untuk mengendalikan kinerja tim 

jajaran direksi jangka pendek seperti profit, penjualan, dan lain-lain. 

Dengan adanya kompensasi ini tim jajaran direksi akan meningkatkan 

kinerja mereka yang menjadi penentu kompensasi mereka seperti 

penjualan dan investasi jangka pendek lainnya sehingga mereka 

cenderung mengabaikan investasi jangka panjang seperti CSR. Jika 

kompensasi diberikan maka kinerja perusahaan akan meningkat namun 

cenderung mengabaikan CSR dan pengungkapannya. Maka kompensasi 

memiliki pengaruh negatif dengan pengungkapan CSR. 

 Hasil penelitian Fabrizi et al., (2014) dengan sampel perbankan yang 

terdaftar di bursa efek Amerika tahun 2005-2009 bahwasannya 



kompensasi yang diberikan kepada CEO memiliki pengaruh negatif 

terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan pembahasan di atas maka 

hipotesis 1 adalah : 

 

H1 : Kompensasi yang diterima jajaran direksi berpengaruh negatif 

terhadap pengungkapan CSR. 

 

2. Umur CEO terhadap Pengungkapan CSR 

 Teori legistimasi yang dinyatakan oleh Dowling & Pfeffer (1975) 

bahwasannya perusahaan memiliki batasan norma-norma sosial dengan 

lingkungan sehingga mewajibkan perusahaan untuk memperhatikan 

lingkungan sekitar. Selain itu teori motivasi prestasi menyatakan bahwa 

kebutuhan akan prestasi adalah dorongan untuk mengungguli dan 

berprestasi sehubungan dengan pesaing lainnya serta bergulat untuk 

sukses. Pengungkapan CSR menjadi salah satu motivasi tersendiri bagi 

direktur utama sebagai prestasi mereka sehubungan pemeringkatan 

pengungkapan CSR, semakin tua umur direktur utama semakin tinggi 

pula keinginan mereka untuk memperoleh prestasi salah satunya 

dibidang pengungkapan CSR. Selain itu CSR menjadi kewajiban bagi 

perusahaan dan hal ini sudah menjadi hal yang diketahui oleh direktur 

utama /CEO, dan perusahaan diwajibkan untuk melakukan pelaporan 

CSR. CEO tua biasanya mereka lebih bijak dalam investasi jangka 

panjang, sedangkan CEO muda cenderung memilih berinvestasi jangka 



pendek, mereka memikirkan performa perusahaan berdasar profit 

perusahaan. CEO muda lebih mengedepankan kehormatan, uang dan 

kenaikan pangkat dari pada CEO yang tua. Pada penelitian Fabrizi et al., 

(2014) menujukkan bahwa Umur CEO berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan CSR. Semakin tua umur CEO maka semakin baik pula 

pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang ke 

dua adalah : 

 

H2 : Umur direktur utama (CEO) berpengaruh positif terhadap 

pengungkpan CSR. 

 

3. Power CEO terhadap Pengungkapan CSR 

 CEO power merupakan gambaran kebijaksanaannya yang diperoleh 

dari pengalaman dia (Barnett & Karson, 1989). Menurut Jensen & 

Meckling (1976) manajer sebagai agen bertugas mengoperasikan 

perusahaan akan mencapai tujuan dan apa yang diharapkan oleh 

pemegang saham atau principal. Hal ini menunjukkan bahwa manajer 

harus dapat memimpin perusahaan dengan baik. Agar dapat memimpin 

dengan baik maka manajer harus memiliki kebijaksanaan yang salah 

satunya diperoleh dari  pengalaman yang cukup dalam memimpin 

perusahaan. Pengalaman diperoleh dari kepemimpinannya selama ini. 

Semakin lama dia menjabat sebagai CEO di perusahaan, maka akan 

semakin luas pula pengalamannya dan akan bijaksana dalam mengambil 



keputusan termasuk keputusan CSR dan pengungkapannya. 

Pengalaman mereka dapat menuntun untuk melakukan investasi jangka 

panjang perusahaan. Penelitian Fabrizi et al., (2014) menyatakan bahwa 

adanya hubungan positif antara CEO power dan pengungkapan CSR. 

Sehingga semakin lama pengalaman CEO memimpin perusahaan maka 

akan semakin baik juga pengungkapan CSR perusahaan karena dia 

memiliki kebijaksanaan dari pengalamannya. Berdasarkan penjelasan di 

atas maka hipotesis yang ke 3 adalah : 

 

H3 : Power direktur utama (CEO) berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan CSR. 

 

4. Incoming (departing) CEO terhadap pengungkapan CSR 

 Teori legistimasi menyatakan bahwa perusahaan memiliki batasan 

norma-norma sosial dan pertanggungjawaban kepada lingkungan 

(Dowling & Pfeffer, 1975). Ini lah yang menjadi bahan pertimbangan 

oleh CEO. Selain itu teori motivasi prestasi menyatakan bahwa 

kebutuhan akan prestasi adalah dorongan untuk mengungguli, 

berprestasi sehubungan dengan pesaing lainnya dan bergulat untuk 

sukses. Pengungkapan CSR menjadi salah satu motivasi tersendiri bagi 

direktur utama sebagi prestasi mereka sehubungan pemeringkatan 

pengungkapan CSR, direktur utama yang baru saja masuk mereka lebih 

mementingkan prestasi mereka sehubungan dengan kinerja jangka 



pendek perusahaan seperi penjualan, sedangkan direktur yang akan 

keluar mereka cenderung mementingkan prestasi investasi jangka 

panjang seperti pengungkapan CSR. Pada penelitian Fabrizi et al., 

(2014) menyatakan bahwa incoming CEO berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR. Hal ini menujukan bahwa pemimpin yang baru saja 

menjabat maka dia lebih memikirkan mengenai operasi perusahaan dan 

kinerja jangka pendek dan kurang memikirkan mengenai CSR dan 

pengungkapannya, sehingga jika manajemen dalam keadaan incoming 

akan menurun kualitas CSR dan pengungkapannya. Namun jika CEO 

yang sudah lama menjabat dan menjadi tahun terakhirnya atau departing 

maka dia akan lebih memilih investasi jangka panjang agar tidak 

membebankan CEO penggantinya, serta dia ingin perusahaan memiliki 

nama yang baik di mata masyarakat. Maka dengan demikian manajemen 

jika dalam keadaan departing akan lebih bijak dalam CSR dan 

pengungkapannya agar perusahaan menjadi baik di mata masyarakat. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan hipotesis yang ke 4 adalah : 

 

H4a : Incoming direktur utama CEO berpengaruh negatif terhadap 

pengungkapan CSR. 

H4b : Departing direktur utama CEO berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan CSR. 

 

 



C. Model penelitian 

Gambar 3.1 

Model Penelitian 
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