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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Menurut penelitian (Anggun, 2014: 30), melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

Tahun 2010- 2012”. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara profitabilitas melalui ROA terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan.  

Menurut penelitian (Marzull dan Priantinah, 2012: 17), melakukan penelitian 

yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

Menurut (Wahyudiana, 2012: 42), mengenai “Pengaruh ukuran perusahaan, 

profitabilias, dan leverage terhadap pengungkapan CSR (Pada Perusahaan 

Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2010). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa luas pengungkapan tanggung jawab sosial masih 

rendah yaitu sebesar 43,20%. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan secara 

simultan variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap luas 
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pengungkapan tanggung jawab sosial. Akan tetapi, secara parsial ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage berpengaruh signifikan negatif. Perbedaan antara penelitian ini 

dengan penelitian Wahyudiana terletak pada periode waktu penelitian. Perbedaan lain 

terletak pada populasi yang akan diteliti. 

Menurut penelitian (Wijaya, 2012: 32), tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Kesadaran akan pentingnya pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan yang didasarkan pada perusahaan tidak hanya kewajiban ekonomi 

dan hukum kepada pemegang saham, tetapi juga kewajiban untuk pemangku 

kepentingan. CSR menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan harus didasarkan 

pada garis triple bottom dari perusahaan tanggung jawab sosial, lingkungan, dan 

keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, tetapi untuk leverage, 

ukuran dewan komisaris, profitabilitas, dan kinerja lingkungan tidak mempengaruhi 

pengungkapan tanggung jawab sosial.  

Berdasarkan beberapa hasil penelitian dan jurnal diatas dapat ditarik perbedaan 

penelitian tentang pengungkapan laporan tanggung jawab sosial terletak pada objek 

penelitian yang dipakai, metode pengukuran yang digunakan dalam penelitian dan 

periode laporan keuangan yang diteliti. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Stakeholder 

Teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja 

(stakeholder) perusahaan bertanggung jawab (Raisa, 2012: 4). Perusahaan harus 

menjaga hubungan dengan stakeholder-nya dengan mengakomodasi keinginan dan 

kebutuhan stakeholder, terutama stakeholder yang mempunyai power terhadap 

ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, 

seperti tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain (Ghozali, 2011: 4). 

Salah satu strategi untuk menjaga hubungan dengan para stakeholder perusahaaan 

adalah dengan melaksanakan tanggung jawab sosial perususahaan, dengan 

pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan keinginan dari stakeholder 

dapat terakomodasi sehingga akan menghasilkan hubungan yang harmonis antara 

perusahaan dengan stakeholder. Hubungan yang harmonis akan berakibat pada 

perusahaan dapat mencapai keberlanjutan atau kelestarian perusahaannya. 

2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Perusahaan memiliki kewajiban sosial atas apa yang terjadi disekitar lingkungan 

masyarakat. Selain menggunakan dana dari pemegang saham, perusahaan juga 

menggunakan dana dari sumber daya lain yang berasal dari masyarakat (konsumen) 

sehingga hal yang wajar jika masyarakat mempunyai harapan tertentu terhadap 

perusahaan. 

 Menurut (Rita, 2010: 4), tangggung jawab sosial perusahaan sering disebut juga 

sebagai corporate social responsibility atau social disclosure, corporate social 



10 
 

reporting, social reporting merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan 

lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang 

berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut 

memperluas tanggung jawab organisasi dalam hal ini perusahaan di luar peran 

tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal 

khususnya pemegang saham. 

Menurut (Rita, 2010: 4), ada dua pendekatan yang secara signifikan berbeda 

dalam melakukan penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Pertama, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mungkin 

diperlakukan sebagai suatu suplemen dari aktivitas akuntansi konvensional. 

Pendekatan ini secara umum akan menganggap masyarakat keuangan sebagai 

pemakai utama pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan cenderung 

membatasi persepsi tentang tanggung jawab sosial yang dilaporkan. 

Menurut (Nathaniel, 2012: 83), mengatakan bahwa saat ini dunia usaha tidak lagi 

hanya memperhatikan laporan keuangan semata (single bottom line) tetapi juga 

memperhatikan tiga aspek penting yang meliputi aspek keuangan, lingkungan, dan 

sosial (triple bottom line). (Trisna dan Astika, 2014: 83), berpandangan bahwa 

perusahaan yang ingin memiliki kelangsungan hidup haruslah memperhatikan “3P”, 

yakni planet, people, dan profit. Seperti konsep triple bottom line dimana selain 

mengejar keuntungan (profit) suatu perusahaan juga memperhatikan kesejahteraan 

masyarakat (people) serta ikut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian 

lingkungan (planet). 
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3. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Menurut (Retno, 2006: 13), menyatakan bahwa tuntutan terhadap perusahaan 

untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata 

kelola perusahaan yang 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 makan dapat terpenuhi. 

Dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terdapat indikator 

pengungkapan menurut 3BL (Triple Bottom Line). Indikator terbagi menjadi 

beberapa aspek pengungkapan, yaitu: 

1) Indikator kemasyarakatan 

a. Dukungan pada kegiatan masyarakat sekitar kantor dan pabrik 

b. Dukungan pada kegiatan seni dan budaya 

c. Dukungan pada kegiatan olahraga 

d. Dukungan pada dunia anak 

e. Dukungan ke lembaga kerohanian 

f. Dukungan ke lembaga pendidikan (termasuk beasiswa, kesempatan magang 

dan kegiatan penelitian) 

g. Dukungan ke lembaga sosial lainnya 

h. Dukungan pada fasilitas umum 
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2) Indikator Ketenagakerjaan 

a. Keselamatan kerja (termasuk fasilitas keselamatan kerja) 

b. Kesehatan 

c. Koperasi karyawan 

d. Tunjangan dan kesejahteraan (bantuan kesejahteraan untuk keluarga 

karyawan, asuransi dan fasilitas transportasi) 

e. Pendidikan dan latihan 

f. Kesetaraan gender dalam kesempatan kerja 

g. Fasilitas peribadatan 

h. Cuti karyawan 

3) Indikator Lingkungan 

a. Kebijakan lingkungan 

b. Sertifikasi lingkungan dan amdal 

c. Penggunaan energi 

d. Pencegahan/pengurangan polusi (pengelolaan limbah) 

e. Dukungan pada konservasi Lingkungan 

f. Dukungan pada konservasi satwa 

g. Regulation Rompliance 

h. Rating 

4. Ukuran Perusahaan 

Menurut (Aristya, 2010: 6), size atau ukuran perusahaan adalah suatu skala 

dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan. Ukuran suatu perusahaan 
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dapat dinyatakan dengan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari total 

aktiva, total aktiva tetap, omset penjualan dan jumlah karyawan di dalam suatu 

perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan log natural of total assets. 

5. Profitabilitas  

Menurut (Amelia, 2012: 71), Profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada 

periode akuntansi. Laba merupakan gambaran mengenai kinerja yang dicapai dari 

proses transaksi umum yang dilakukan perusahaan selama periode tertentu. Laba 

dijadikan indikator bagi para stakeholder untuk menilai sejauh mana kinerja 

manajemen dalam mengelola suatu perusahaan. Tingkat kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh keuntungan dapat dilihat dan diukur dengan cara menganalisa 

laporan keuangan melalui rasio profitabilitas. Rasio ini menunjukkan keberhasilan 

suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas juga penting artinya 

untuk memperkokoh posisi keuangan.  

Profitabilitas adalah faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada 

manajemen untuk melakukan dan mengungkapkan kepada pemegang saham program 

tanggungjawab sosial secara lebih luas (Heinze dalam Rimba, 2010: 24). Hubungan 

antara profitabilitas perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan telah menjadi postulat (anggapan dasar) untuk mencerminkan pandangan 

bahwa reaksi sosial memerlukan gaya manajerial. Sehingga semakin tinggi tingkat 

profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial 

(Bowman dalam Rimba, 2010: 24).  
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Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan 

kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan 

apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan 

datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan 

profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabiitas suatu badan usaha maka 

kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin. 

6. Leverage 

Menurut (Adhi, 2011: 7), Leverage keuangan (ratio leverage) adalah 

perbandingan antara dana-dana yang dipakai untuk membelanjai/ membiayai 

perusahaan atau perbandingan antara dana yang diperoleh dari ekstern perusahaan 

(kreditur) dengan dana yang disediakan pemilik perusahaan. Rasio tersebut 

digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki 

perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang. Oleh 

karena itu perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk 

melakukan ungkapan yang lebih luas dari pada perusahaan dengan rasio leverage 

yang rendah. 

C. Hipotesis 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, maka 

penelitian ini akan mencoba menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan 

leverage terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dengan rumusan 

hipotesis sebagai berikut: 
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1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan 

Menurut (Aristya, 2010: 6), size atau ukuran perusahaan adalah suatu skala 

dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan. Pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tercermin 

bahwa perusahaan besar mempunyai biaya-biaya yang besar, oleh karena itu 

perusahaan besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi dari pada perusahaan 

kecil.  

Menurut penelitian (Wijaya, 2012: 32), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama yang akan diuji dalam 

penelitian ini ditulis dalam bentuk alternatif yaitu: 

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan 

2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan CSR 

Profitabilitas adalah faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada 

manajemen untuk melakukan dan mengungkapkan kepada pemegang saham program 

tanggungjawab sosial secara lebih luas (Heinze dalam Rimba, 2010: 24). Hubungan 

antara profitabilitas perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan telah menjadi postulat (anggapan dasar) untuk mencerminkan pandangan 

bahwa reaksi sosial memerlukan gaya manajerial. Sehingga semakin tinggi tingkat 
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profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial 

(Bowman dalam Rimba, 2010: 24). 

Menurut penelitian (Anggun, 2014: 30), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara profitabilitas melalui ROA terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan.  

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua yang akan diuji dalam penelitian 

ini ditulis dalam bentuk alternatif yaitu: 

H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan 

3. Pengaruh Leverage Terhadap Pengungkapan CSR 

Menurut (Adhi, 2011: 7), Leverage keuangan (ratio leverage) adalah 

perbandingan antara dana-dana yang dipakai untuk membelanjai/ membiayai 

perusahaan atau perbandingan antara dana yang diperoleh dari ekstern perusahaan 

(kreditur) dengan dana yang disediakan pemilik perusahaan. 

Menurut penelitian (Marzull dan Priantinah, 2012: 17),  menunjukkan bahwa 

leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga yang akan diuji dalam penelitian 

ini ditulis dalam bentuk alternatif yaitu: 

H3 : Leverage berpengaruh terhadap pengungkapan  tanggung jawab sosial 

perusahaan 
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D. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan analisis dalam landasan teori dan penelitian terdahulu yang menguji 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, 

yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage. Maka dapat digambarkan suatu 

kerangka teoritis sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Model Kerangka Pemikiran 
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