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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah menguraikan secara sistematis hasil dari 

penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu dan berhubungan dengan 

penelitian saat ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan: 

Menurut Suhaenah (2012) , penelitiannya membuktikan bahwa ukuran 

perusahaan, profitabilitas, dan leverage berpengaruh parsial terhadap 

pengungkapan tanggung  jawab sosial. Selain itu variabel ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan leverage berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. Metode penelitian yang digunakan diantaranya uji 

statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda. 

Menurut Lusyana Ale (2014), hasil penelitian menunjukkan ukuran 

perusahaan, kepemilikan institusional, dan ukuran dewan komisaris 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, sedangkan leveerage 

berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Metode penelitian yang 

digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

Menurut Rafika Anggraini Putri dan Yulius Jogi Christiawan (2014), 

menjelaskan hasil penelitian menunjukkan profitabilitas, likuiditas, dan 

leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, hal ini dikarenakan 

banyak perusahaan yang sudah peduli dengan lingkungan dan sosial. Selain itu 

perusahaan juga tidak hanya mencari keuntungan semata. Metode yang 

digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 
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Menurut Reka Maryani, Susfayetti, dan Misni Ermawati (2014), 

profitabilitas, likuiditas, dan leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap 

pengungkapan CSR, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR. Metode penelitian yang digunakan adalah uji statistik 

deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi data panel. 

Menurut Vira Almiyanti (2014), pada pengujian hipotesis variabel 

ukuran perusahaan dan basis kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan profitabilitas, leverage, 

dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. 

Metode penelitian yang digunakan ialah uji statistik deskriptif, uji hipotesis, uji 

asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. 

Menurut I Gusti Agung Arista Pradnyani dan Eka Ardhani Sisdyani 

(2015), menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR, karena perusahaan kecil maupun besar sama-sama 

mengungkapkan CSR. Leverage juga tidak berpengaruh terhadap CSR, karena 

managemen lebih mengoptimalkan laba agar tidak menjadi perhatian 

debthoders. Metode penelitian menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi 

klasik, analisis regresi berganda. 

Menurut Gusti Ayu Dyah Indraswari dan Ida Bagus Putra Astika 

(2015), menyatakan bahwa variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan 

berpengaruh positif, sedangkan kepemilikan saham publik berpengaruh negatif 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Metode 
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penelitiannya menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan 

analisis regresi linear berganda. 

 

B. Landasan Teori 

1. Teori Legitimasi 

Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau 

asumsi bahwa tindakan yang dilakukan entitas merupakan tindakan yang 

diinginkan, pantas atau sesusai dengan system norma, nilai, kepercayaan 

dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Menurut Yulfaidah dan 

Zulaika (2012) teori legitimasi menyatakan bahwa hal penting bagi 

organisasi, batasan yang ditekankan oleh norma dan nilai sosial dan reaksi 

terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku dengan 

memerhatikan lingkungan (Almiyanti 2014). Menurut Gray et al (1996:46) 

dalam Ahmad dan Sulaiman (2004) berpendapat bahwa legitimasi adalah 

sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan 

terhadap masyarakat, pemerintah individu, dan kelompok masyarakat. 

Untuk itu sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan 

masyarakat, maka operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan 

masyarakat. 

Adanya teori legitimasi memberikan landasan bahwa sebuah 

perusahaan harus mematuhi norma yang berlaku di masyarakat dimana 

perusahaan itu berdiri. Bila perusahaan mematuhi norma yanng berlaku, 

maka operasi perusahaan akan berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik 



11 
 

yang berasal dari masyarakat sekitar. Bila kinerja perusahaan baik selama 

kegiatan operasional dan lalu perusahaan melakukan kagitan tanggung 

jawab sosial, maka masyarakat sekitar akan perhatian terhadap perusahaan 

tersebut. Selain itu, masyarakat juga bisa membeli saham dari perusahaan 

tersebut. Perusahaan menggunakan laporan tahunan dan laporan 

keberlanjutan untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, 

sehingga perusahaan tersebut dapat diterima masyarakat. Setelah 

perusahaan mendapat perhatian dan diterima masyarakat sekitar, lama 

kelamaan nilai perusahaan dan laba perusahaan meningkat. Hal tersebut 

dapat mendorong investor dalam pengambilan keputusan untuk 

berinvestasi di perusahaan tersebut. 

 

2. Teori Stakeholder 

Menurut Deegan (2004) menyatakan stakeholder theory adalah 

“teori yang menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak 

memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat 

memengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para stakeholder juga dapat 

memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan tidak 

memainkan peran secara langsung dalam suatu perusahaan”. Konsep 

tanggung jawab sosial telah dikenal dari tahun 1970-an yang secara umum 

dikenal dengan stakeholder theory yang artinya perusahaan bukanlah 

entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun 

memberikan manfaat kepada stakeholder (Putri and Christiawan 2014). 
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Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sangatlah 

penting. Kesejahteraan dapat diciptakan oleh perusahaan secara tak terbatas 

kepada kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan 

stakeholder, yaitu pemasok, pelanggan, pemerintah, masyarakat lokal, 

investor, karyawan, dan asosiasi perdagangan. Stakeholder dapat 

mengendalikan kemampuan untuk memenagruhi pemakaian sumber 

ekonomi yang digunakan perusahaan. Power stakeholder ditentukan oleh 

besar kecilnya power yang dimiliki stakeholder atas sumber ekonomi. 

Power tersebut bisa berupa membatasi pemakaian sumber ekonomi 

terbatas, akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk 

mengatur perusahaan. 

Dalam menjalankan strategi bisnisnya, perusahaan yang 

melaksanakan tanggung jawab sosial akan memerhatikan dampak terhadap 

kondisi sosial dan lingkungan, dan berupaya memberikan dampak positif. 

Dengan adanya stakeholder theory memberika landasan bahwa suatu 

perusahaan mampu memberikan manfaat terhadap stakeholder-nya. 

Manfaat tersebut dapat diwujudkan berupa menerapkan tanggung jawab 

sosial perusahaan. Dengan dilakukan program CSR diharapkan akan 

meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan, pelanggan, dan masyarakat 

lokal. Sehingga timbullah hubungan baik antara perusahaan dengan 

lingkungan sekitar perusahaan. 
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3. Teori Sinyal 

Menurut Sari dan Zuhrotun (2006), teori sinyal membahas mengapa 

perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi kepada 

pihak eksternal (Putri and Christiawan 2014). Pengungkapan informasi 

akuntansi dapat memberikan sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek 

baik atau sinyal buruk di masa mendatang. Dorongan untuk 

mengungkapkan informasi akuntansi karena terdapat asimetri informasi 

antara managemen dan stakeholder. Asimetri informasi ini perusahaan 

diasumsikan mengetahui lebih banyak mengerti kondisi dan prospek masa 

depan sebuah perusahaan dibanding pihak luar (investor dan kreditor). 

Untuk meminimalisir asimetri informasi, managemen memberikan sinyal 

kepada pengguna laporan keuangan yang berupa informasi mengenai 

kondisi keuangan perusahaan kepada pemilik atau pihak yang 

berkepentingan. Perusahaan yang memiliki kualitas yang tinggi cenderung 

menggunakan akuntansi sosial dan lingkungan perusahaan sebagai 

pengalihan dari laporan keuangan tradisional dan menunjukkan bahwa nilai 

pasar perusahaan dalam posisi baik. 

Pengumuman informasi berupa laporan keuangan dan analisa 

kondisi keuangan dapat memberi sinyal bahwa perusahaan memiliki 

prospek yang baik dimasa mendatang. Selain itu perusahaan wajib 

mengungkapkan informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan. 

Pihak perusahaan memiliki harapan bila melaksanakan Corporate Sosial 

Responsibility Disclosure dapat meningkatkan reputasi, nilai perusahaan 
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dan menarik minat investor untuk menanamkan dana pada saham 

perusahaan. Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility merupakan 

sebuah sinyal untuk mengkomunikasikan kinerja perusahaan dalam jangka 

panjang, karena Corporate Sosial Responsibility terkait dengan 

acceptability yang artinya perusahaan dapat diterima masyarakat dengan 

baik dan sustainability yang artinya berkelanjutan untuk dijalankan di suatu 

tempat dalam jangka panjang. Selain itu, mengungkapkan tanggung jawab 

sosial merupakan sinyal kepada investor dan stakeholder lainnya dimana 

perusahaan tersebut secara aktif melakukan praktik CSR. Kinerja sosial 

perusahaan yang baik membantu perusahaan untuk mendapatkan 

keandalan reputasi dari pasar modal dan utang. 

 

4. Profitabilitas 

Profitabilitas digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan 

aktiva perusahaan. Profitabilitas terdiri dari dua jenis yaitu rasio yang 

menunjukkan profitablitas dalam kaitan dengan penjualan dan profitabilitas 

dalam kaitan dengan investasi (Horne and Jr 2013). Bila sebuah perusahaan 

memiliki profitabilitas yang tinggi, maka perusahaan akan mengungkapkan 

informasi yang lebih luas. Cara ini bertujuan untuk meyankinkan pihak 

eksternal bahwa perusahaan sedang berkompetisi dan menonjolkan 

kapasitas perusahaan yang baik pada saat itu (Pradnyani and Sisdyani 

2015). 
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Dalam mengukur profitabilitas menggunakan return of assets 

(ROA). ROA merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba atas total asset yang dimiliki. Rasio ini 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan aktiva yang 

dimiliki perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dengan 

membandingkan pendapatan dengan aktiva yang dipakai perusahaan untuk 

menghasilkan pendapatan. 

 

5. Likuiditas 

Likuiditas merupakan rasio untuk mengetahui kemampuan sebuah 

perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya (Horne and Jr 

2013). Rasio ini membandingkan liabilitas jangka pendek dengan asset 

lancer yang tersedia untuk memenuhi liabilitas tersebut. Semakin tinggi 

angka rasio likuiditas, maka akan semakin baik bagi investor dan semakin 

kuat kondisi keuangannya. Dalam menghitung likuiditas, peneliti 

menggunakan rasio lancar / Current Ratio (CR). 

 

6. Ukuran Perusahaan (SIZE) 

Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk 

mengukur besar kecilnya perusahaan (Ale 2014). Ukuran perusahaan 

ditentukan berdasarkan penjualan, total aktiva, tenaga kerja, dll.  Ukuran 

perusahaan diukur menggunakan total asset yang ditransformasikan dalam 
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log natural of total assets value, tujuannya agar mengurangi perbedaan yang 

signifikan antara ukuran perusahaan besar dan kecil. 

 

7. Corporate Sosial Responsibility Disclosure / Pengungkapan Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan 

Corporate Sosial Responsibility adalah sebuah aktivitas sosial yang 

dilakukan perusahaan baik berkaitan dengan perhatian masalah dampak 

sosial maupun lingkungan. Pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan adalah sebuah proses pengkomunikasian dampak sosial dan 

lingkungan dari kegiatan ekonomi  di sebuah organisasi terhadap kelompok 

yang berkepentingan dan masyarakat secara keseluruhan. Perusahaan 

melakukan CSR bertujuan untuk: 

➢ Meningkatkan image perusahaan 

➢ Meningkatkan akuntabilitas organisasi, dengan asumsi bahwa 

terdapat kontrak sosial antara organisasi dengan masyarakat. 

➢ Memberikan informasi kepada investor 

Pengungkapan tanggung jawab sosial diukur menggunakan 

Corporate Sosial Disclosure Index (CSDI) didasarkan pada Global 

Reporting Initiative (GRI). Global Reporting Initiative  (GRI) adalah 

pedoman yang berupa kerangka laporan untuk membuat laporan 

pertanggung jawaban perusahaan. Global Reporting Initiative telah 

melakukan pembaruan menjadi GRI G4 yang merupakan penyempurnaan 

GRI G3.1. GRI terdiri dari tiga pengungkapan utama yaitu ekonomi, 
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lingkungan, dan sosial. Katagori social di GRI G4 dibagi menjadi beberapa 

sub-katagori yaitu praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja; hak 

asasi manusia; masyarakat; dan tanggung jawab atas produk. Jumlah 

indikator dalam GRI G4 terdapat 91 indikator yang digunakan untuk 

penilaian pelaporan keberlanjutan. Indikator GRI G4 dapat dilihat pada 

lampiran 1. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

 

 

D. Perumusan Hipotesis 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba dan menunjukkan seberapa besar kinerja keuangan perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan. Profitabilitas yang tinggi, akan memberikan 

kesempatan lebih kepada managemen untuk melakukan dan mengungkapkan 

program CSR, hal ini dikarenakan biaya untuk pelaksanaan program CSR 

PROFITABILITAS 

LIKUIDITAS 

UKURAN 

PERUSAHAAN 

CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILTY 

DISCLOSURE 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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tersedia. Menurut Rafika dan Yulius serta Rina Fatkhiyatul bahwa 

profitabilitas memiliki hubungan positif signifikan terhadap pengungkapan 

CSR. Perusahaan yang dapat menghasilkan profit tinggi adalah perusahaan 

yang memiliki managemen yang memiliki knowledge tinggi, cukup mengerti, 

dan peduli social lingkungan. 

𝐻1 = Profitabilitas berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility 

Disclosure (CSR) 

Dalam penelitian Rafika dan Yulius, likuiditas berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan CSR. Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tinggi 

akan lebih banyak melakukan kegiatan social sebagai sinyal ke perusahaan lain 

bahwa perusahaannya memiliki kinerja yang lebih bagus. Sedangkan penelitian 

Reka, Susfayetti, dan Misni menyatakan likuiditas berpengaruh negative 

terhadap pengungkapan CSR. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi 

berarti dapat memenuhi kegiatan operasional, sehingga peluang untuk 

melakukan kegiatan CSR. Perusahaan bisa mencapai nilai rasio likuiditas yang 

tinggi karena piutang perusahaan dapat tertagih tepat pada waktunya dan 

persediaan dapat dijual dengan lancar.  

𝐻2 = Likuiditas berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility 

Disclosure (CSR) 

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan dapat berjalan baik dan 

dapat bertahan lama apabila masyarakat sekitar merasa bahwa perusahaan 

melaksanakan aktivitas bisnisnya sesuai dengan aturan dan sistem nilai yang 

baik. Sebuah perusahaan besar tidak lepas dari tekanan politis yaitu tekanan 
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untuk melakukan pertanggungjawaban social. Perusahaan besar dengan 

aktivitas yang besar akan lebih memerhatikan kegiatan sosial sehingga dalam 

pengungkapan CSR akan semakin luas. Selain itu perusahaan yang besar, pasti 

memiliki total aset yang tinggi pula. Jadi untuk melaksanakan kegiatan CSR 

akan mudah. 

𝐻3 = Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure (CSR) 

 


