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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian yang berkaitan dengan corporate social responsibility 

disclosure (CSRD) telah banyak dilakukan di Indonesia dengan variabel yang 

berbeda-beda dan hasil penelitian yang beragam. Yuliana et al. (2008) 

melakukan penelitian pada perusahaan yang mengungkapkan CSR di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2006. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah 

dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa karakteristik perusahaan yang 

berpengaruh terhadap tingkat keluasan pengungkapan CSR adalah profile 

perusahaan dan konsentrasi kepemilikan. Sedangkan karakteristik lainnya, 

yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas dan ukuran dewan komisaris tidak 

berpengaruh terhadap tingkat keluasan pengungkapan CSR. Selain itu, 

penelitian ini juga membuktikan bahwa tingkat keluasan pengungkapan CSR 

memberikan temuan positif bagi berbagai pihak yang berkepentingan yaitu 

investor, perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan lain seperti 

pemerintah.  

Nurkhin (2010) melakukan penelitian pada perusahaan yang tercatat 

pada Bursa Efek Indonesia tahun 2007. Hasil dari penelitian tersebut yakni 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Komposisi dewan 

komisaris independen dengan proksi prosentase jumlah dewan komisaris 

independen dan profitabilitas dengan proksi ROE secara siginifikan 
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berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Variabel ukuran perusahaan sebagai variabel kendali 

berpengaruh secara signifikan terhadap pengugkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Sementara variabel tipe industri tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Wijaya (2012) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010. Penelitian ini 

menunjukkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh secara 

siginifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, hal ini 

dikarenakan dewan komisaris menggunakan laba perusahaan untuk aktivitas 

operasional yang lebih menguntungkan daripada melakukan aktivitas sosial. 

Jika perusahaan tidak melakukan aktivitas sosial, maka tidak ada 

pengungkapan tanggung jawab sosial yang harus dilakukan. Variabel 

leverage juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial, yang disebabkan telah terjadi hubungan baik antara perusahaan 

dengan debtholder. Sama seperti dua variabel sebelumnya, variabel 

profitabilitas dan kinerja lingkungan juga tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Sementara itu, variabel 

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial 

dengan arah positif.  

Nur dan Priantinah (2012) melakukan penelitian pada perusahaan 

berkategori high profile yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2008-

2010. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksi 
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dengan ROA tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, hal ini 

dikarenakan perusahaan menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang 

dapat mengganggu informasi keuangan perusahaan. Kepemilikan saham 

publik juga tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, dikarenakan 

kepemilikan publik pada perusahaan di Indonesia secara umum belum 

mempedulikan masalah lingkungan dan sosial sebagai isu kritis yang harus 

diungkapkan dalam laporan tahunan. Sama seperti variabel sebelumnya, 

variabel pengungkapan media tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

CSR, hal ini dikarenakan media bukan sebagai pendorong perusahaan 

melakukan pengungkapan CSR. Sementara itu variabel ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR, karena 

semakin besar suatu perusahaan maka biaya keagenan akan semakin besar 

pula. Sedangkan untuk variabel dewan komisaris dan variabel leverage yang 

diproksikan dengan DER menunjukkan pengaruh yang signifikan dan negatif 

terhadap pengungkapan CSR. 

Susanti dan Riharjo (2013) melakukan penelitian pada perusahaan 

manufaktur khususnya di bidang cosmetics and household yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2011. Hasil dari penelitian yakni 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, ini 

disebabkan jumlah kepemilikan manajerial yang relatif kecil. Ukuran dewan 

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yang 

disebabkan dewan komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan di 

Indonesia tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya. Sementara itu 
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variabel kepemilikan institusional, variabel kepemilikan asing dan variabel 

ukuran komite audit ketiganya berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

CSR perusahaan. Sedangkan variabel kepemilikan saham terkonsentrasi tidak 

berpengaruh tehadap pengungkapan CSR perusahaan, hal ini kemungkinan 

disebabkan tingkat pengendalian dan pengawasan terhadap pemilik 

perusahaan tidak efektif karena tidak banyak pihak yang terkait, sehingga 

tekanan terhadap manajemen akan semakin kecil untuk mengungkapkan 

tanggung jawab sosial perusahaan. 

Rizki et al. (2014) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012. Berdasarkan hasil 

pengujian yang telah dilakukan penelitian ini menemukan hasil bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, ini dikarenakan para 

pemegang saham membutuhkan informasi sejauh mana perusahaan dapat 

menggunakan pendapatan yang dimiliki untuk membiayai kegiatan 

operasional perusahaan, termasuk kegiatan aktivitas sosial perusahaan. 

Variabel leverage dan ukuran perusahaan juga menunjukkan hasil yang sama 

yakni berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Selain itu variabel jumlah 

dewan komisaris juga berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, hasil 

tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris maka 

tingkat pengawasan dan tekanan terhadap manajemen semakin baik sehingga 

mendorong manajemen dalam mengungkapkan informasi sosialnya. Begitu 

pula dengan variabel frekuensi rapat dewan komisaris, jumlah dewan 

komisaris independen dan komite audit juga menunjukkan hasil yang sama 



14 
 

yakni bepengaruh terhadap pengungkapan CSR. Secara parsial profitabilitas, 

leverage, ukuran perusahaan dan jumlah dewan komisaris berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan frekuensi rapat dewan komisaris 

dan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan 

CSR. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

 

1. Teori Stakeholder 

 

Stakeholder atau pemangku kepentingan merupakan semua pihak 

baik internal maupun eksternal yang berkepentingan pada perusahaan 

dan memiliki hubungan baik yang bersifat mempengaruhi secara 

langsung maupun tidak langsung bagi perusahaan. Pihak-pihak tersebut 

meliputi karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, pemerintah, 

pemegang saham, kreditur, pesaing dan lain-lain. Pada hakikatnya teori 

stakeholder menjelaskan bagaimana manajemen perusahaan memenuhi 

atau mengelola harapan para stakeholdernya (Mulyaningsih, 2015). 

Menurut Gray et al. (1995), kelangsungan hidup perusahaan tergantung 

pada dukungan stakeholder, dan dukungan tersebut harus dicari sehingga 

aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin 

powerful stakeholder, maka semakin besar usaha perusahaan untuk 

beradaptasi. 

Sari (2012) menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya 

bertanggungjawab kepada para pemilik (shareholder) dengan sebatas 

pada indikator ekonomi (economic focused) namun bergeser menjadi 



15 
 

lebih luas yaitu sampai pada ranah sosial kemasyarakatan (stakeholder) 

dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial (social dimenstions). 

Pengungkapan tanggung jawab sosial dianggap sebagai bagian dari 

dialog antara perusahaan dengan stakeholder-nya. Pengungkapan 

tanggung jawab sosial dianggap penting karena stakeholder perlu 

mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana perusahaan melaksanakan 

peranannya sesuai dengan keinginan stakeholder, sehingga menuntut 

adanya akuntabilitas perusahaan atas kegiatan tanggung jawab sosial 

yang dilakukannya. Selain itu informasi-informasi yang diuangkapkan 

dalam laporan tahunan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang 

dilihat dari stakeholder itu sendiri (Daud dan Amri, 2008). Teori 

stakeholder dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku pengungkapan 

tanggung jawab sosial, dimana perusahaan akan berusaha untuk 

memuaskan para stakeholdernya agar tetap bertahan dengan cara 

melakukan pengungkapan infromasi-informasi yang dibutuhkan, seperti 

informasi aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan.  

 

2. Teori Kepemilikan 

Struktur kepemilikan merupakan bentuk komitmen dari pemegang 

saham untuk mendelegasikan pengendalian dengan tingkat tertentu 

kepada manajer. Menurut Sugiarto (2009) struktur kepemilikan adalah 

struktur kepemilikan saham yaitu perbandingan jumlah saham yang 

dimiliki orang dalam (insider) dengan jumlah saham yang dimiliki 

investor. Struktur kepemilikan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu 
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kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan 

asing. 

a. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh 

pihak manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial 

menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan 

atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham 

perusahaan. Manajer yang memiliki saham perusahaan tentunya 

akan menselaraskan kepentingannya sebagai manajer dengan 

kepentingannya sebagai pemegang saham, karena manajer ikut 

merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan 

manajer juga menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul 

sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah 

(Rustiarini, 2011). Semakin besar kepemilikan manajerial dalam 

perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam 

memaksimalkan nilai perusahaan. 

b. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham 

oleh pihak institusi lain yaitu oleh perusahaan atau lembaga lain. 

Pemegkang saham institusional biasanya berbentuk entitas seperti 

perbankan, asuransi, dana pensiun, reksa dana, dan institusi lain. 

Investor institusional umumnya merupakan pemegang saham yang 

cukup besar karena memiliki pendanaan yang besar. Menurut 
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Rustiarini (2011) tingkat kepemilikan institusional yang tinggi 

menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar untuk 

menghalangi perilaku opportunistic manajer. Kepemilikan 

institusional dapat dijadikan sebagai upaya untuk mengurangi 

masalah keagenan dengan meningkatkan proses monitoring. 

Pemegang saham institusional juga memiliki opportunity, 

resources, dan expertise untuk menganalisis kinerja dan tindakan 

manajemen. Investor institusional sebagai pemilik sangat 

berkepentingan untuk membangun reputasi perusahaan. 

c. Kepemilikan Asing 

Kepemilikan asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh 

pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga 

terhadap saham perusahaan di Indonesia. Selama ini kepemilikan 

asing merupakan pihak yang dianggap concern terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Rustiarini 

(2011) menyatakan negara-negara di Eropa sangat memperhatikan 

isu sosial misalnya hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, 

dan lingkungan seperti efek rumah kaca, pembalakan liar, serta 

pencemaran air. Hal ini menjadikan perusahaan multinasional 

mulai mengubah perilaku mereka dalam beroperasi demi menjaga 

legitimasi dan reputasi perusahaan. 
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3. Corporate Social Responsibility 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bentuk tanggung 

jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial yang ikut merasakan 

dampak dari adanya aktivitas operasional perusahaan. Pewujudan CSR 

dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan diantara para pelaku bisnis 

dan masyarakat, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 

Menurut The World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) CSR adalah komitmen bisnis berkelanjutan untuk 

memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, melalui kerja sama 

dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, 

komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri 

maupun untuk pembangunan. 

Menurut Gray et al., dalam Wardani (2013) ruang lingkup CSR 

mencakup tiga hal, yakni: (1) Basic Responsibility, tanggung jawab yang 

muncul karena keberadaan perusahaan. Contohnya kewajiban membayar 

pajak, mentaati hukum, dan memenuhi standar pekerjaan, (2) 

Organizational Responsibility, tanggung jawab perusahaan untuk 

memenuhi kepentingan stakeholders, dan (3) Societal Responsibility, 

tanggung jawab yang menjelaskan tahapan ketika interaksi antara bisnis 

dan masyarakat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang 

secara berkesinambungan. Konsep CSR berhubungan erat dengan 

pembangunan berkelanjutan, dimana suatu perusahaan dalam 
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melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak 

semata-mata berdasarkan faktor keuangan dan kesejahteraan perusahaan, 

melainkan juga harus memperhatikan faktor lain seperti masyarakat dan 

lingkungan. Selain itu, aktivitas tanggung jawab sosial yang dilakukan 

oleh perusahaan bermanfaat untuk meningkatkan citra perusahaan, 

menunjukkan brand positioning, serta meningkatkan daya tarik 

perusahaan di mata investor (Sriayu dan Mimba, 2013). 

 

4. Corporate Social Responsibility Disclosure 

 

CSR Disclosure atau pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan merupakan pelaporan aktivitas tanggung jawab sosial yang 

dilakukan oleh perusahaan, pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam laporan tahunan 

perusahaan. Menurut Rizki et al. (2014) pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan 

lingkungan atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-

kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara 

keseluruhan. Agar bentuk tanggung jawab sosial yang telah dilakukan 

perusahaan diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan, maka 

dilakukanlah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam 

laporan tahunan perusahaan (Waryanto, 2010).  

Anggraini (2006) menyatakan bahwa tuntutan terhadap perusahaan 

untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel 

serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus semakin memaksa 
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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. Menurut O’Donovan (2002) 

dalam Dewi dan Priyadi (2013) manfaat yang diperoleh dari praktik 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yakni menyelaraskan 

nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial, menghindari tekanan dari 

kelompok tertentu, meningkatkan image dan reputasi perusahaan, serta 

menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan kepada para pemangku 

kepentingan. 

 

5. Karakteristik Perusahaan 

 

Karakteristik perusahaan merupakan faktor-faktor yang 

membedakan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, 

sekalipun berada dalam sektor atau jenis yang sama. Karakteristik 

perusahaan juga bisa diartikan sebagai ciri-ciri khusus suatu perusahaan 

yang membedakannya dengan perusahaan lain. Karakteristik perusahaan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, 

profitabilitas dan leverage. 

a. Ukuran Perusahaan (Size) 

 

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana 

diklasifikasikannya perusahaan berdasarkan besar kecilnya. 

Menurut Rizki et al. (2014) besar kecilnya perusahaan dapat dilihat 
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dari jumlah pendapatan, jumlah karyawan, total modal dan total aset. 

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Santioso dan Chandra 

(2012) yang menyatakan ukuran perusahaan dapat dilihat dari 

seberapa besar aktiva yang dimiliki, baik aktiva lancar maupun tidak 

lancar. Beberapa penelitian menyatakan perusahaan besar 

mengungkapkan lebih banyak informasi dibandingkan dengan 

perusahaan kecil. Hal tersebut dikarenakan perusahaan besar 

memiliki jumlah aktiva yang besar, jenis produk yang banyak, skill 

karyawan yang baik dan struktur kepemilikan yang lengkap, 

sehingga memungkinkan melakukan pengungkapan secara lebih 

luas. Selain itu, perusahaan besar merupakan emiten yang banyak 

disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan 

biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan 

(Sembiring, 2005). Tidak hanya itu, perusahaan yang lebih besar 

mempunyai aktivitas yang lebih banyak dan memberikan pengaruh 

yang lebih besar terhadap masyarakat, serta memiliki pemegang 

saham yang lebih banyak yang akan selalu memperhatikan program 

sosial yang dibuat oleh perusahaan sehingga pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas (Septiani, 

2013) 

b. Profitabilitas 

 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dalam upaya meningkatkan nilai pemegang 
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saham (Rizki et al., 2014). Profitabilitas menunjukkan seberapa 

besar kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dan 

mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas manajemen dalam 

menggunakan aset yang dimiliki perusahaan. Rizki et al. (2014) juga 

menyatakan pengukuran profitabilitas suatu perusahaan 

menunjukkan tingkat efektivitas manajemen secara menyeluruh dan 

secara tidak langsung para investor akan sangat berkepentingan 

dalam analisis ini. Tingkat profitabilitas yang tinggi dapat 

menunjukkan seberapa baik pengelolaan manajemen perusahaan, 

oleh sebab itu semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka 

cenderung semakin luas pengungkapan tanggung jawab sosial yang 

dilakukan perusahaan (Sari, 2012).  

c. Leverage  

 

Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh 

aktivitas perusahaan dibiayai oleh utang. Leverage menggambarkan 

bagaimana suatu perusahaan dapat membayar seluruh 

kewajibannnya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka 

panjang (Rizki et al., 2014). Leverage mencerminkan risiko 

keuangan perusahaan karena dapat menggambarkan struktur modal 

perusahaan dan mengetahui risiko tak tertagihnya suatu utang (Sari, 

2012). Semakin tinggi leverage suatu perusahaan, maka perusahaan 

memiliki risiko keuangan yang lebih tinggi sehingga menjadi 

sorotan dari debtholders (Sari, 2012). Selain itu, terdapat 
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kemungkinan perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan 

melakukan pelanggaran terhadap kontrak utang, maka dari itu 

manajemen akan melaporkan laba sekarang lebih tinggi 

dibandingkan laba dimasa depan. Dengan laba yang dilaporkan lebih 

tinggi akan mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar 

perjanjian utang (Rizki et al., 2014). Tigkat leverage yang tinggi 

juga mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan 

tanggung jawab sosial secara lebih luas, hal ini dikarenakan untuk 

memenuhi tanggung jawan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan 

informasi yang diperlukan oleh kreditur. 

 

6. Corporate Governance 

 

Menurut Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD), corporate governance merupakan suatu sistem 

yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar 

dapat mendistribusikan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat 

dalam suatu perusahaan dengan baik, dengan kata lain corporate 

governance bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh 

stakeholder perusahaan. Kaihatu (2006) menyatakan tujuan dari 

corporate governance ialah untuk meningkatkan kinerja perusahaan 

melalui kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen 

terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan 

dan peraturan yang berlaku. 
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Di Indonesia corporate governance atau yang lebih dikenal dengan 

istilah tata kelola perusahaan diatur oleh sebuah komite yaitu Komite 

Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Pedoman tata kelola 

perusahaan yang dikeluarkan oleh KNKG merupakan acuan bagi 

perusahaan untuk melaksanakan tata kelola perusahaan dalam rangka: 

1) Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui 

pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, 

responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. 

2) Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing 

organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat 

Umum Pemegang Saham. 

3) Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan 

anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan 

tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan. 

4) Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan 

terutama di sekitar perusahaan. 

5) Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan 

tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. 

6) Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun 

internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat 
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mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang 

berkesinambungan. 

Pedoman tata kelola perusahaan yang dikeluarkan KNKG berlaku 

bagi semua perusahaan di Indonesia. Berdasarkan pedoman tersebut, 

masing-masing perusahaan perlu membuat manual yang lebih 

operasional. Menurut KNKG, perusahaan yang sahamnya telah tercatat 

di bursa efek, perusahaan negara, peusahaan daerah, perusahaan yang 

menghimpun dan mengelola dana masyarakat, dan perusahaan yang 

produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan 

yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, 

diharapkan menjadi pelopor dalam penerapan pedoman ini. Selain itu, 

setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas tata kelola perusahaan 

diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan.  

Aspek-aspek tersebut yakni: 

1) Transparansi (Transparency) 

Untuk menjaga obyektifitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan 

harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara 

yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. 

Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak 

hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-

undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan 

keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku 

kepentingan lainnya. 
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2) Akuntabilitas (Accountability) 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya 

secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola 

secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan 

dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan 

pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat 

yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 

3) Responsibilitas (Responsibility) 

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan 

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka 

panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 

4) Independensi (Independency) 

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus 

dikelola secara independen sehingga masing-masing organ 

perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi 

oleh pihak lain. 

5) Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 
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Mekanisme corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit dan kepemilikan 

saham asing. 

a. Ukuran Dewan Komisaris 

 

Dewan komisaris merupakan wakil dari pemegang saham 

yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan 

oleh manajemen dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah 

manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam 

mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian internal 

perusahaan (Mulyadi, 2002). 

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan 

bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan 

memberikan nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian 

nasihat dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan 

maksud dan tujuan perusahaan. Selain itu dewan komisaris juga 

harus memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG sesuai 

dengan aturan yang berlaku.  

b. Ukuran Komite Audit 

 

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan 

komisaris yang berkerja sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

dewan komisaris (Rizki et al., 2014). Komite audit harus terdiri dari 

individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas 

sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, dan yang 



28 
 

memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan 

secara efektif (Susanti dan Riharjo, 2013) 

Dalam Pedoman GCG Indonesia (KNKG) dijelaskan bahwa, 

tugas komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk 

memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur 

pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) 

pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai 

standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit 

dilaksanakan oleh manajemen.  

c. Kepemilikan Saham Asing 

 

Kepemilikan saham asing merupakan jumlah saham yang 

dimiliki oleh pihak asing baik perseorangan maupun lembaga 

terhadap saham perusahaan di Indonesia. Kepemilikan saham asing 

merupakan salah satu pendukung mekanisme corporate governance, 

dimana perusahaan dengan kepemilikan asing akan meningkatkan 

persaingan pasar di Indonesia. Kepemilikan asing dalam perusahaan 

merupakan pihak yang dianggap concern terhadap pengungkapan 

pertanggungjawaban sosial perusahaan. Hal ini kemungkinan 

dikarenakan perusahaan asing mendapat pelatihan yang lebih baik 

dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri, 

perusahaan asing mungkin memiliki sistem informasi yang lebih 

efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan perusahaan induk 
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serta kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan 

berbasis asing dari pelanggan, pemasok dan masyarakat umum 

(Susanti dan Riharjo, 2013). 

 

C. Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka kerangka pemikiran 

penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Perumusan Hipotesis 

 

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan (Size) Terhadap CSR Disclosure 

 

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala diklasifikasikannya 

perusahaan berdasarkan besar kecilnya. Besar kecilnya perusahaan dapat 

dilihat dari jumlah pendapatan, total aset, jumlah karyawan dan total 

Ukuran Perusahaan (Size) (X₁) 

Profitabilitas (X₂) 

Leverage (X₃) 

Ukuran Dewan Komisaris (X₄) 

Ukuran Komite Audit (X₅) 

Kepemilikan Saham Asing (X₆) 

 

Corporate Social 

Responsibility Disclsoure 

(Y) 
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modal (Rizki et al., 2014). Perusahaan berskala besar biasanya cenderung 

lebih banyak melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial daripada 

perusahaan berskala kecil. Hal tersebut dikarenakan perusahaan besar 

akan menghadapi resiko politis yang lebih besar. Menurut Sembiring 

(2005), perusahaan besar akan mendapat sorotan lebih banyak dari 

masyarakat. Maka dari itu, pengungkapan yang lebih besar merupakan 

cara mengurangi biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial 

perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil hipotesis 

sebagai berikut: 

H₁: Ukuran perusahaan (size) berpengaruh terhadap csr disclosure. 

 

2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap CSR Disclosure 

 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba sehingga mampu meningkatkan nilai pemegang 

saham perusahaan. Kamil dan Herusetya (2012) menyatakan, tingkat 

profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan entitas dalam 

menghasilkan laba yang semakin tinggi, sehingga entitas mampu untuk 

meningkatkan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan serta mampu 

melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan 

lebih luas. Maka dari itu, semakin tinggi tingkat profitabilitas maka 

semakin tinggi pula pengungkapan informasi tanggung jawab sosial 

perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil hipotesis 

sebagai berikut: 

H₂: Profitabilitas berpengaruh terhadap csr disclosure. 
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3. Pengaruh Leverage Terhadap CSR Disclosure 

 

Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar 

seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka 

panjang. Terdapat kemungkinan bahwa semakin tinggi nilai leverage 

suatu perusahaan maka perusahaan akan melakukan pelanggaran 

terhadap kontrak utang (Rizki et al., 2014). Sriayu dan Mimba (2013) 

menyatakan perusahaan akan lebih terdorong dalam melakukan 

pengungkapan tanggung jawab sosial secara lebih luas apabila memiliki 

rasio leverage yang tinggi, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

informasi kreditur. Kreditur memperlukan pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan untuk mengevaluasi risiko tak tertagihnya utang 

secara benar (Marie et al., 2006). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat 

diambil hipotesis sebagai berikut: 

H₃: Leverage berpengaruh terhadap csr disclosure. 

 

4. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap CSR Disclosure 

 

Dewan komisaris merupakan wakil pemegang saham dalam suatu 

perusahaan. Dewan komisaris berfungsi untuk mengawasi pengelolaan 

perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan 

bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi 

tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan 

pengendalian internal perusahaan. menurut Akhtaruddin et al. (2009) 

semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengalaman dan 

kompetensi kolektif dewan komisaris akan bertambah, sehingga 
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informasi yang diungkapkan oleh manajemen akan semakin luas. Selain 

itu ukuran dewan komisaris yang besar dipandang sebagai mekanisme 

corporate governnace yang efektif untuk mendorong transparansi dan 

pengungkapan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil hipotesis 

sebagai berikut: 

H₄: Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap csr disclosure. 

 

5. Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap CSR Disclosure 

 

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan 

komisaris yang bekerja sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

dewan komisaris. Tugas dari komite audit adalah membantu dewan 

komisaris untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar 

sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian 

internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal 

maupun eksternal dilaksanakan sesuai standar audit yang berlaku, serta 

tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen sesuai 

pedoman GCG Indonesia (KNKG). Semakin besar ukuran komite audit 

maka koordinasi antar anggota komite audit akan semakin baik. Selain 

itu semakin besar ukuran komite audit pelaksanakan pengawasan 

terhadap manajemen akan lebih efektif dan diharapkan dapat mendukung 

peningkatan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan yang 

dilakukan perusahaan (Nasir et al., 2014). Berdasarkan penjelasan 

tersebut dapat diambil hipotesis sebagai berikut: 

H₅: Ukuran komite audit berpengaruh terhadap csr disclosure. 
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6. Pengaruh Kepemilikan Saham Asing Terhadap CSR Disclosure 

 

Kepemilikan saham asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh 

pihak asing baik peserorangan maupun lembaga terhadap saham 

perusahaan di Indonesia. Kepemilikan saham asing merupakan salah satu 

mekanisme corporate governance yang dapat mempengaruhi 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan dengan 

kepemilikan saham asing yang besar akan terdorong untuk melaporkan 

atau mengungkapkan informasinya secara sukarela dan lebih luas. Selain 

itu pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah 

satu media untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap 

masyarakat disekitarnya (Mulia dan Mutmainah, 2009). Dengan kata 

lain, apabila perusahaan memiliki kontrak dengan pihak asing maka 

perusahaan akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara 

lebih luas. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil hipotesis 

sebagai berikut: 

H₆: Kepemilikan saham asing berpengaruh terhadap csr disclosure. 

 


