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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan CSR 

telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu, salah satunya dilakukan oleh 

Dewi & Priyadi (2013) menguji pengaruh karakteristik perusahaan terhadap 

Corporate Social Responsibility. Peneliti menggunakan perusahaan manufaktur 

sebagai sampel penelitian. Karakteristik dalam penelitian tersebut antara lain size, 

profitabilitas, leverage, kepemilikan manajemen, dan ukuran dewan komisaris. 

Hasil penelitian menunjukkan variabel size berpengaruh terhadap pengungkapan 

CSR sedangkan variabel profitabilitas dan leverage  terbukti tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR. 

Mukti dan Kurnia (2015), menguji pengaruh karakteristik perusahaan dan 

ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR. Populasi yang dipilih 

menggunakan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2010 

sampai 2013. Karakteristik dalam penelitian tersebut adalah size, profitabilitas, 

leverage, kepemilikan manajemen, dan ukuran dewan komisaris. Hasil penelitian 

menunjukkan variabel profitabilitas berpengaruh positif pengungkapan CSR, 

variabel  ukuran  perusahaan  berpengaruh  positif   pada pengungkapan CSR dan 

variabel leverage tidak mempengaruhi pengungkapan CSR. 

Subiantoro dan Mildawati (2015), menguji pengaruh karakteristik perusahaan 

terhadap pengungkapan CSR. Populasi yang dipilih peneliti dengan menggunakan 
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perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010 sampai 2013 dan 

didapat sebanyak 80 perusahaan sebagai sampel penelitian. Variabel independen 

yang digunakan adalah ukuran perusahaan (size), profitabilitas, leverage, ukuran 

dewan komisaris, tipe industri, dan kepemilikan manajemen. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan (size) , leverage,  dan 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.  

Purwanto (2011), menguji pengaruh tipe industri, ukuran perusahaan, 

profitabilitas, terhadap Corporate Social Responsibility. Populasi yang digunakan 

peneliti adalah seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 

2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan untuk 

variabel profitabilitas menunjukkan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian pendahulu tersebut terletak dari 

jumlah variabel, sampel dan laporan tahunan. Dalam penelitian ini menggunakan 

tiga variabel yaitu variabel ukuran perusahaan (size), profitabilitas, dan leverage. 

Sampel perusahaan yang digunakan ruang lingkupnya lebih diperluas pada 

perusahaan berkategori high profile yang terdaftar di BEI pada tahun 2013 sampai 

2015.  
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Teori Stakeholder 

Stakeholder merupakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

perusahaan yang meliputi karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, pemerintah 

selaku regulator, pemegang saham, kreditur, pesaing, dan lain-lain. Teori 

Stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi 

untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder 

(Purwanto, 2011). 

Salah satu strategi untuk menjaga hubungan dengan para stakeholder 

perusahaan adalah dengan melaksanakan pengungkapan CSR, dimana dengan 

pelaksanaan CSR diharapkan keinginan dari stakeholder dapat terakomodasi 

sehingga akan menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan 

stakeholder. Hubungan yang harmonis mengakibatkan perusahaan dapat mencapai 

keberlanjutan atau kelestarian perusahaannya (Astuti & Trisnawati, 2015). 

Adanya pihak stakeholder ini akan mendorong entitas bisnis untuk 

meningkatkan kinerjanya dan timbal balik tindakan tersebut adalah memperoleh 

dukungan dari para stakeholder. Salah satu upaya dalam meningkatkan kinerja 

perusahaan adalah dengan melakukan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan 

sekitar.  
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2. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) 

a. Definisi Corporate Social Responsibility 

Definisi corporate social responsibility adalah perusahaan seharusnya wajib 

menyatukan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan 

dalam interaksi mereka dengan para stakeholder memberikan kontribusi positif 

terhadap kesejahteraan komunitas secara sukarela. Perusahaan dapat berkontribusi 

terhadap pembangunan ekonomi beriringan dengan meningkatkan kualitas hidup 

tenaga kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat luas. Ini bisa 

dilakukan dengan cara mengerti aspirasi dan kebutuhan stakeholder dan kemudian 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan para stakeholder (Mukti & Kurnia, 2015). 

Konsep CSR pada umumnya menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan 

adalah suatu konsep bahwa suatu organisasi khususnya perusahaan adalah memiliki 

suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, 

dan lingkungan dalam aspek operasional perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori 

stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya 

beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi 

stakeholdernya (Mukti & Kurnia, 2015). 

Dari uraian yang telah dipaparkan, perusahaan melakuakan tindakan 

tanggung jawab sosial didasari dengan konsep “3P” yaitu profit, people dan planet. 

Konsep triple bottom line menjelaskan bahwa CSR memiliki tiga elemen penting 

bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap profit, yaitu untuk  

meningkatkan pendapatan perusahaan dan perusahaan memiliki tanggung jawab 

terhadap people, yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan 

file:///D:/Documents/AKUNTANSI/SEMESTER%207/DRAFT%20PROPOSAL%20SKRIPSI/Draft%20Proposal%20(CSR)%20revisi%204.docx%23_ENREF_6
file:///D:/Documents/AKUNTANSI/SEMESTER%207/DRAFT%20PROPOSAL%20SKRIPSI/Draft%20Proposal%20(CSR)%20revisi%204.docx%23_ENREF_6
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masyarakat serta perusahaan memiliki tanggungjawab terhadap planet, yaitu untuk 

menjaga dan meningkatkan kualitas alam serta lingkungan dimana perusahaan 

tersebut beroperasi (Purwanto, 2011). 

 

b. Manfaat Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan yang menerapkan CSR dengan benar akan mendapatkan dampak 

positif bagi keberlangsungan perusahaan itu sendiri (Mardikanto,2014). Berikut 

merupakan manfaat CSR bagi perusahaan antara lain : 

1) Meningkatkan citra perusahaan. Dengan melakukan kegiatan CSR, konsumen 

dapat lebih mengenal perusahaan sebagai perusahaan yang selalu melakukan 

kegiatan yang baik bagi masyarakat.  

2) Memperkuat brand perusahaan. Melalui kegiatan memberikan produk 

knowledge kepada konsumen dengan cara membagikan produk secara gratis, 

dapat menimbulkan kesadaran konsumen akan keberadaaan produk perusahaan 

sehingga dapat meningkatkan posisi brand perusahaan.  

3) Mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Dalam 

melaksanakan kegiatan CSR, perusahaan tentunya tidak mampu mengerjakan 

sendiri, jadi harus dibantu dengan para pemangku kepentingan seperti 

pemerintah daerah, masyarakat dan universitas lokal. Maka perusahaan dapat 

membuka relasi dengan baik dengan para pemangku kepentingan tersebut. 

4) Membedakan perusahaan dengan pesaingnya. Jika CSR dilakukan sendiri oleh 

perusahaan, perusahaan mempunyai kesempatan menonjolkan keunggulan 
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komparatifnya sehingga dapat membedakaannya dengan pesaing yang 

menawarkan produk atau jasa yang sama. 

5) Menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh 

perusahaan. Memilih kegiatan CSR yang sesuai dengan kegiatan utama 

perusahaan memerlukan kreativitas. Merencanakan CSR secara konsisten dan 

berkala dapat memicu inovasi dalam perusahaan yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan peran dan posisi perusahaan dalam bisnis global.  

6) Membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi perusahaan. Para 

investor saat ini sudah mempunyai kesadaran akan pentingnya berinvestasi 

pada perusahaan yang telah melakukan CSR. Demikian juga penyedia dana, 

seperti perbankan, lebih memprioritaskan pemberian bantuan dana pada 

perusahaan yang melakukan CSR. 

7) Meningkatkan harga saham. Pada akhirnya jika perusahaan rutin melakukan 

CSR yang sesuai dengan bisnis utamanya dan melakukannya dengan konsisten 

dan rutin, masyarakat bisnis (investor, kreditur, dll), pemerintah, akademisi, 

maupun konsumen akan main mengenal perusahaan. Maka permintaan 

terhadap saham perusahaan akan naik dan otomatis harga saham perusahaan 

juga akan meningkat.  

 

3. Pengungkapan CSR (Corporate Social Responsibility) 

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan proses 

pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi 

terhadap masyarakat secara keseluruhan (Mukti & Kurnia, 2015). Hal tersebut 
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memperluas tanggung jawab organisasi (khususnya perusahaan), di luar peran 

tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, 

khususnya pemegang saham. 

Pengungkapan (disclosure) kaitannya dalam laporan keuangan, mengandung 

arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang 

cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Anggraini (2006) dalam Mukti & 

Kurnia (2015) menyatakan, bahwa tuntutan terhadap perusahaan untuk mmberikan 

informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan 

yang semakin bagus semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi 

mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai 

sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak 

masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan 

mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi.  

 

4. Perusahaan High Profile 

Salah satu perbedaan karakteristik  adalah tipe industri yaitu industri yang 

high-profile dan industri yang low-profile. Hackston & Milne (1996) dalam 

Indrawati (2009) industri high-profile adalah industri yang memiliki visibilitas 

konsumen, risiko politis yang tinggi atau menghadapi persaingan yang tinggi. 

Perusahaan yang memiliki aktivitas ekonomi yang memodifikasi lingkungan, 

seperti industri ekstraktif, lebih mungkin mengungkapkan informasi mengenai 

dampak lingkungan dibandingkan industri yang lain. Perusahan-perusahaan high 

profile, pada umumnya merupakan perusahaan yang memperoleh sorotan dari 

file:///D:/Documents/AKUNTANSI/SEMESTER%207/DRAFT%20PROPOSAL%20SKRIPSI/Draft%20Proposal%20(CSR)%20revisi%204.docx%23_ENREF_6
file:///D:/Documents/AKUNTANSI/SEMESTER%207/DRAFT%20PROPOSAL%20SKRIPSI/Draft%20Proposal%20(CSR)%20revisi%204.docx%23_ENREF_6
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masyarakat karena aktivitas operasinya memiliki potensi untuk bersinggungan 

dengan kepentingan luas. Masyarakat umumnya lebih sensitif terhadap tipe industri 

ini karena kelalaian perusahaan dalam pengamanan proses produksi dan hasil 

produksi dapat membawa dampak yang besar bagi masyarakat. 

Menurut Hackston & Milne (1996) dalam Indrawati (2009) perusahaan yang 

terklasifikasi dalam kelompok industri high-profile antara lain perusahaan 

perminyakan dan pertambangan lain, kimia, hutan, kertas, otomotif, penerbangan, 

agribisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan 

komunikasi, energi (listrik), enggenering, kesehatan serta transportasi dan 

pariwisata.  

 

5. Ukuran Perusahaan (Size) 

Size perusahaan merupakan suatu variabel penduga yang sering digunakan 

dalam menjelaskan berbagai macam variasi pengungkapan sosial yang digunakaan 

perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan. Secara umum perusahaan besar 

akan mengungkapan informasi yang lebih besar dari pada perusahaan kecil, karena 

perusahaan besar cenderung memiliki resiko yang lebih besar terhadap kerusakan 

lingkungan sosial (Dewi & Priyadi, 2013). 

Secara teoritis entitas besar tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan 

untuk melakukan pertanggungjawaban sosial. Dengan mengungkapkan kepedulian 

pada lingkungan melalui pelaporan keuangan, maka entitas dalam jangka waktu 

panjang bisa terhindar dari tekanan politis tersebut serta citra entitas di mata 

masyarakat pun akan semakin baik (Fariati & Segoro, 2013). 
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Jika dihubungkan dengan teori stakeholder, perusahaan besar akan memiliki 

jumlah stakeholder yang tinggi sehingga akan melakukan pengungkapan informasi 

yang lebih luas untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari pihak stakeholder 

tersebut.  

 

6. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan laba baik dari hasil penjualan, mengelola aset 

maupun hutang perusahaan. Profitabilitas juga merupakan faktor dalam upaya 

pertanggungjawaban informasi sosial kepada pihak pemegang saham. Subiantoro 

& Mildawati (2015) menyatakan, bahwa suatu perusahaan dengan tingkat 

profitabilitas yang tinggi akan melakukan pengungkapan yang lebih luas sebagai 

salah satu upaya untuk meyakinkan pihak eksternal bahwa perusahaan berada 

dalam persaingan yang kuat dan juga memperlihatkan kinerja perusahaan yang baik 

pada saat itu. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan para eksekutif perusahaan 

dalam menciptakan tingkat keuntungan baik dalam bentuk laba perusahaan maupun 

nilai ekonomis atas penjualan, aset bersih perusahaan maupun modal sendiri. 

Profitabilitas yang diperoleh perusahaan merupakan hal yang sangat penting 

bagi eksistensi dan keberlangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Sehingga, entitas 

bisnis terdorong untuk selalu meningkatkan nilai profitabilitasnya agar dapat  

meningkatkan kinerja perusahaan dalam mengelola asetnya serta keberlangsungan 

hidup perusahaan tersebut dapat bertahan. 
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7. Leverage 

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan 

tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Perusahaan yang 

mempunyai tingkat leverage tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar 

untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat 

leverage lebih rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. Sari 

& Ulupui (2014) menyatakan, bahwa perusahaan dengan tingkat leverage tinggi 

memiliki risiko keuangan yang tinggi. Agar dapat melaporkan keuntungan yang 

besar maka manajemen harus mengurangi biaya-biaya aktivitas perusahaan. 

Perusahaan dengan tingkat leverage tinggi cenderung melaporkan keuntungan lebih 

tinggi agar kemungkinan melanggar perjanjian utang dapat dikurangi. Hal ini 

menunjukkan bahwa laba dari penjualan perusahaan akan dialokasikan untuk 

menurunkan risiko keuangan sehingga kinerja lingkungan dikesampingkan. 

Rasio leverage merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas 

pemegang saham. Rasio tersebut digunakan untuk memberikan gambaran 

mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat 

resiko tak tertagihnya suatu utang. Maka manajemen perusahaan dengan tingkat 

leverage yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang 

dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para debtholders (Subiantoro & 

Mildawati, 2015). 
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C. Perumusan Hipotesis 

Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan tiga hipotesis. Hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan (Size) Terhadap Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR) 

Ukuran perusahaan (size) merupakan suatu skala untuk menentukan ukuran 

besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan besar akan lebih banyak 

mengungkapkan informasi dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal tersebut 

dikarenakan perusahaan besar akan menghadapi tekanan dari publik dibandingkan 

perusahaan kecil. 

Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar dapat lebih bertahan daripada 

perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil, karena semakin besar entitas, semakin 

besar pula sumber daya yang dimiliki entitas, maka entitas tersebut akan lebih 

banyak berhubungan dengan stakeholder, sehingga diperlukan tingkat 

pengungkapan dalam tanggung jawan sosial (Kamil & Herusetya, 2012).  

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi & 

Priyadi (2013), Mukti & Kurnia (2015), Kamil & Herusetya (2012), Sriayu & 

Mimba (2013), (Fariati & Segoro (2013), serta Nur & Priantinah (2012) dengan 

menunjukkan hasil ukuran perusahaan (size) berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial. Ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dikarenakan perusahaan tersebut 

lebih banyak mengandung informasi dan pihak stakeholder sehingga perusahaan 
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memiliki tanggung jawab yang besar bagi stakeholder dan lingkungannya. 

Berdasarkan kajian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini: 

H1 : Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Terhadap Pengungkapan       

Corporate Social Responsibility (CSR) 

 

2. Pengaruh Profitabilitas Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR) 

Profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Profitabilitas 

merupakan suatu wujud keberhasilan manajemen dalam menjalankan usaha. 

Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka semakin luas pengungkapan tanggung 

jawab sosialnya. Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat profitabilitas dengan 

menggunan ROA (Return of Asset) karena ROA sendiri merupakan suatu alat ukur 

untuk menggambarkan tingkat laba yang dihasilkan perusahaan. 

Tingkat profitabilitas yang tinggi menyebabkan perusahaan juga akan 

melakukan pengungkapan tanggung sosialnya semakin meluas. Sebagaimana yang 

dikutip oleh Kamil & Herusetya (2012) profitabilitas memberikan interpretasi 

bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dapat mengatasi timbulnya 

biaya-biaya atas pengungkapan tanggung jawab sosial tersebut. Tingkat 

profitabilitas yang semakin tinggi mencerminkan kemampuan entitas dalam 

menghasilkan laba yang semakin tinggi, sehingga entitas mampu untuk 

meningkatkan tanggung jawab sosial, serta melakukan pengungkapan tanggung 

jawab sosialnya dalam laporan keuangan lebih luas.  
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Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Fariati & 

Segoro (2013), Oktariani & Mimba (2014), Mukti & Kurnia (2015), Sari (2012), 

serta Fadlillah & Andayani (2014) dengan menunjukkan hasil bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Berdasar kajian 

di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

H2 : Profitabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Pengungkapan Corporate    

Social Responsibility (CSR) 

 

3. Pengaruh Leverage Terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

Leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajibannya kepada pihak kreditur. Tingkat leverage tersebut 

menggambarkan seberapa besar perusahaan bergantung pada hutangnya dalam 

membiayai aktivitas operasionalnya. Sebagaimana yang dikutip oleh Astuti & 

Trisnawati (2015) bahwa semakin tinggi leverage kemungkinan besar perusahaan 

akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha 

untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba dimasa depan. 

Perusahaan yang memiliki rasio leverage tinggi akan lebih sedikit mengungkapkan 

CSR supaya dapat melaporkan laba sekarang yang lebih tinggi. 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukti & 

Kurnia (2015), Miftah & Arifin (2013), Nur & Priantinah (2012), Yusrianti & 

Himawan (2013), serta Miftah & Arifin (2013) yang menunjukkan hasil bahwa 
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leverage menunjukkan pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Berdasar kajian di 

atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

H3 : Leverage Berpengaruh Negatif Terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Pengungkapan CSR merupakan suatu tindakan kepedulian perusahaan 

terhadap masyarakat dan lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Perusahaan 

dengan ukuran perusahaan (size) yang besar akan cenderung mengungkapkan 

informasi CSR dikarenakan memiliki banyak pihak stakeholder. Kemudian tingkat 

profitabilitas yang tinggi akan menumbuhkan kesadaran perusahaan untuk 

melakukan kegiatan CSR. Dan perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi 

akan cenderung untuk mengurangi pengungkapan CSR agar tidak menjadi sorotan 

dari para debtholders. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan 

maka model kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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