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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Santioso dan Devona (2012) meneiliti tentang pengaruh umur 

perusahaan, ukuran perusahaan, dewan komisaris, leverage, profitabilitas 

terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI 2008-2010. Hasil penelitian menggunakan analisis 

regresi menunjukkan bahwa umur perusahaan, dewan komisaris 

memberikan pengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial 

sedangkan ukuran perusahaan,  leverage, profitabilitas tidak memberikan 

pengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. 

Dewi (2015) tentang pengaruh karakteristik perusahaan terhadap 

Corporate Social Responsibility Disclosure pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian bahwa secara parsial kepemilikan 

manajemen, dan ukuran dewan komisaris terbukti berpengaruh terhadap 

Corporate Social Responsibility Disclosure sedangkan profitabilitas, 

leverage terbukti tidak berpengaruh terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure. Secara simultan profitabilitas, leverage, 

kepemilikan manajemen, dan ukuran dewan komisaris berpengaruh 

terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure pada laporan tahunan 

perusahaan manufaktur 
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Aini (2016) meneliti tentang pengaruh karakteristik perusahaan 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada 

perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 BEI dengan menggunakan 

analisis regresi linier berganda menunjukkan hasil bahwa leverage, 

likuiditas, profitabilitas memberikan pengaruh terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial sedangkan kepemilikan saham dan pertumbuhan 

perusahaan tidak memberikan pengaruh terhada pengungkapan tanggung 

jawab sosial 

Santioso dan Chandra (2012) dengan penelitian yang 

menggunakan analisis regresi menunjukkan  bahwa profitabilitasdan 

proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility. Sedangkan untuk leverage 

dan umur perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pegungkapan 

corporate social responsibility 

Penelitian Yusuf (2011) dengan menggunakan beberapa tahap 

yaitu uji normalitas, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis 

menunjukkan bahwa umur perusahaan, leverage, likuiditas mempengaruhi 

pengungkapan tanggung jawab sosial sedangan profitabilitas dan 

kepemilikan publik tidak mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan. 
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B.  Landasan Teori 

1.  Teori Stakeholder 

Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas 

yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus 

memberikan manfaat bagi para stakeholder (pemegang saham, 

kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, dan pihak 

lain). Dengan demikian, maka keberadaan suatu perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada 

perusahaan tersebut (Santioso dan Chandra, 2012) 

Menurut Sari (2012) dalam Sriayu dan Mimba (2013) perusahaan 

tidak hanya bertanggungjawab kepada para pemilik (shareholder 

dengan sebatas pada indikator ekonomi (economic focused) namun 

bergeser menjadi lebih luas yaitu sampai pada ranah sosial 

kemasyarakatan (stakeholder) dengan memperhitungkan faktor-faktor 

sosial (social dimenstions). Selanjutnya stakeholders dapat 

diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: 

a. Inside stakeholders, terdiri atas orang-orang yang memiliki 

kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta 

berada di dalam organisasi perusahaan. Pihak-pihak yang 

termasuk dalam kategori inside stakeholdersa dalah pemegang 

saham (stockholders), para manajer, dan karyawan. 

b. Outside stakeholders, terdiri atas orang-orang maupun pihak-

pihak yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin 
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perusahaan, dan bukan pula karyawan perusahaan, namun 

memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh 

keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Pihak-

pihak yang termasuk dalam kategori outside stakeholders adalah 

pelanggan (customers), pemasok (supplier), pemerintah, 

masyarakat lokal, dan masyarakat secara umum. 

2. Teori Legitimasi 

Teori legitimasi memberikan alasan yang logis tentang legitimasi 

organisasi dimana pengaruh masyarakat luas dapat menentukan 

alokasi sumber keuangan dan sumber ekonomi lainnya. Perusahaan 

cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan 

pengungkapan informasi lingkungan untuk membenarkan atau 

melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat (Santioso dan 

Chandra, 2012) 

Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang 

diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang 

diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan 

demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial 

bagi perusahaan untuk mempertahankan hidup (going concern) 

(Putri, 2014) 

Ghozali dan Chariri (2007) dalam Putri (2014) mengatakan 

bahwa kegiatan perusahaan dapat menimbulkan dampak sosial dan 

lingkungan, sehingga praktik pengungkapan sosial dan lingkungan 
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merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk 

menghindari konflik sosial dan lingkungan. Selain itu, praktik 

pengungkapan sosial dan lingkungan dapat dipandang sebagai wujud 

akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai 

dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan 

baik dalam pengaruh yang baik maupun dampak yang buruk. 

1. Corporate Social Responsibility 

 The World Business Council for Suitainable Development 

(WBCSD) mendefinisikan Corporate Social Responsibility sebagai 

suatu tindakan atau gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan 

perekonomian dan kualitas hidup karyawan beserta keluarganya, 

serta peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat yang ada di 

lingkungan sekitar perusahaan (Sriayu dan Mimba, 2013) 

 Pada era globalisasi ini, terdapat kecenderungan publik di dalam 

menuntut transparansi dan akuntabilitas perusahaan sebagai wujud 

implementasi good corporate governance. Implementasi good 

corporate governance tersebut dapat dilaksanakan salah satunya 

yaitu melalui pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial. 

Keberhasilan melaksanakan corporate social responsibility akan 

menghasilkan siklus positif pada outside stakeholders, tatanan 

efektivitas produk atau jasa sehingga akan diperoleh kinerja 

berlanjut. Tanggung jawab perusahaan meliputi tanggung jawab 

bisnis, tanggung jawab pemerintah, perbankan, pemegang saham, 
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dan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan kepentingan publik 

(Santioso dan Chandra, 2012) 

 Terdapat tiga prinsip dasar yang penting untuk diperhatikan 

dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Triple Bottom 

Lines Corporate Social Responsibility), prinsip ini harus menjadi 

pemahaman secara menyeluruh dalam pengaplikasian program 

Corporate Social Responsibility, yaitu (1) Profit, (2) People, (3) 

Planet  

 Ketiga hal ini merupakan prinsip dasar yang harus menjadi 

landasan dalam setiap konsep pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility sehingga pemahaman yang keliru terhadap konteks 

pelaksanaan Corporate Social Responsibility dapat dihindari (Aini, 

2016) 

2. Pengungkapan Coporate Social Responsibility 

 Pengungkapan Corporate Social Responsibility merupakan suatu 

aktivitas laporan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh 

perusahaan baik itu yang berkaitan dengan perhatian masalah 

dampak sosial maupunlingkungan (Putri, 2014) 

 Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering 

juga disebut dengan social disclosure, corporate social reporting, 

social accounting atau Corporate Social Responsibility (CSR) 

merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan 

dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang 
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berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal 

tersebut memperluas tanggung jawab organisasi (khususnya 

perusahaan), di luar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan 

keuangan kepada pemilik modal, khususnya kepada pemegang 

saham. Perluasan tersebut dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan 

mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibandingkan hanya 

mencari laba untuk pemegang saham (Aini, 2016) 

 Di Indonesia saat ini Pemerintah Indonesia telah menetapkan dan 

mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas tentang Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan. Dalam pasal 74 disebutkan: (1) Perseroan yang 

menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan 

segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial 

dan lingkungan, (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan itu 

merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya 

dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaraan, (3) 

Undang-undang Perseroan Terbatas menyatakan, bahwa perseroan 

yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 1 dikenakan 

sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, (4) Undang-

undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut 

mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan 

peraturan pemerintah. 



16 
 

 Menurut Global Reporting Iniative (GRI) dalam kontenan alisis 

terkandung tema tentang pengungkapan pertanggungjawaban sosial 

yang terdiri dari tiga indikator : 

a. Indikator Kinerja Ekonomi terdiri dari 9 item dan aspek kinerja 

ekonomi meliputi : Aspek kinerja ekonomi, Aspek kehadiran pasar, 

Aspek dampak ekonomi tidak langsung, dan Aspek Pengadaan 

b. Indikator Kinerja Lingkungan (environment performance 

indicator) terdiri dari 34 item dan dalam indikator kinerja 

lingkungan meliputi: aspek bahan, energi, air, keanekaragaman 

hayati, emisi, efluen dan limbah, produk dan jasa, kepatuhan, 

transportasi, lain-lain, asesmen pemasok atas lingkungan, 

mekanisme pengaduan masalah lingkungan. 

c. Indikator Kinerja Sosial (social performance indicator) terdiri 

dari 48 item dan terdapat sub-kategori praktek ketenagakerjaan dan 

kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan 

tanggungjawab atas produk. Dalam hal praktek ketenagakerjaan 

dan kenyamanan bekerja, aspek yang dinilai kepegawaian, 

hubungan industrial,kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan dan 

pendidikan, keberagaman dan kesetaraan peluang, kesetaraan 

remunerasi perempuan dan laki-laki, asesmen pemasok terkait 

praktik ketenagakerjaan, mekanisme pengaduan masalah 

ketenagarkerjaan. Aspek dalam hak asasi manusia meliputi aspek 

investasi, non-diskriminasi, kebebasan berserikat dan perjanjian 
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kerja bersama, pekerja anak, pekerja paksa atau wajib kerja, praktik 

pengamanan, hak adat, asesmen, asesmen pemasok atas hak asasi 

manusia, mekanisme pengaduan masalah hak asasi manusia. Dalam 

hal masyarakat, aspek yang dinilai yaitu aspek masyarakat lokal, 

anti korupsi, kebijakan publik, anti persaingan, kepatuhan, asesmen 

pemasok atas dampak terhadap masyarakat, mekanisme pengaduan 

dampak terhadap masyarakat. Dalam hal tanggungjawab atas 

produk aspek yang dinilai yaitu aspek kesehatas keselamatan 

pelanggan, pelabelan produk dan jasa, komunikasi pemasaran, 

privasi pelanggan, dan kepatuhan. 

3. Karakteristik Perusahaan 

  Karakteristik perusahaan merupakan ciri-ciri khusus 

perusahaan yang membedakannya dari perusahaan lain. 

Karakteristik perusahaan dapat berupa pertumbuhan perusahaan, 

leverage, basis perusahaan, jenis industri, serta profil dan 

karakteristik perusahaan lainnya. Kepemilikan saham publik 

(public shareholding) merupakan proporsi kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh publik/masyarakat terhadap saham perusahaan. 

Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh publik diduga 

akan memberikan pengungkapan CSR yang lebih luas 

dibandingkan dengan perusahaan yang sahamnya tidak dimiliki 

publik (Aini, 2016). Oleh karena itu karakteristik perusahaan 

tersebut dianggap dapat mempengaruhi keputusan pengungkapan 
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sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunannya 

(Handayati, 2011) 

 Ukuran perusahaan (size) merupakan suatu skala yang berfungsi 

untuk mengklasifikasikan besar kecilnya entitas bisnis. Skala 

ukuran perusahaan dapat mempengaruhi luas pengungkapan 

informasi dalam laporan keuangan mereka. Perusahaan besar 

cenderung akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada 

perusahaan kecil. Hal ini karena perusahaan besar akan 

menghadapi resiko politis yang lebih besar dibanding perusahaan 

kecil. Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan 

politis, yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial. 

Sehingga perusahaan besar cenderung akan mengeluarkan biaya 

untuk mengungkapkan informasi sosial yang lebih besar 

dibadingkan perusahaan kecil (Kurnianingsih, 2014) 

 Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang dapat diukur 

dengan perbandingan antara total penjualan dikurang harga pokok 

penjualan dengan total penjualan (gross profit margin ratio), 

perbandingan antara laba operasi sebelum pajak dengan total 

penjualan (operating profit margin ratio), perbandingan antara total 

harga pokok penjualan, biaya administrasi dan penyusutan dengan 

total penjualan (operating cost ratio), perbandingan antara laba 

bersih sesudah pajak dengan total penjualan (net profit margin), 
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dan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total 

aktiva (return on asset) (Kurnianingsih, 2014) 

 Leverage atau solvabilitas menggambarkan hubungan antara 

utang dengan modal maupun aset. Leverage memperlihatkan 

kemampuan perusahaan dibiayai oleh utang yang diukur dengan 

menggunakan debt-to-totalequity, dimana merupakan perbandingan 

antara utang dengan ekuitas. Rasio ini berfungsi untuk mengetahui 

seberapa besar aktiva perusahaan yang dapat dibiayai oleh utang 

(Sembiring, 2006) 

C.  Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

D.  Pengembangan Hipotesis  

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure 

Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar dapat bertahan 

daripada perusahaan dengan ukuran lebih kecil. Karena semakin besar 

Ukuran Perusahaan 

(X1) 

Profitabilitas (X2) 

Leverage (X3) 

Corporate Social 

Responsibility 

Disclosure (Y1) 
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entitas, maka semakin besar pula sumber daya yang dimiliki entitas 

tersebut. Dengan semakin besar sumber daya yang dimiliki entitas, maka 

entitas tersebut akan lebih banyak berhubungan dengan stakeholder, 

sehingga diperulukan pengungkapan akan aktivitas entitas yang lebih 

besar, termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial (Kamil dan 

Herusetya, 2012) 

H1 : Ukruan Perusahaan berpengaruh terhadap Corporate Social      

Responsibility Disclosure 

2.  Pengaruh Profitabilitas terhadap Corporate Social Responsibility 

Disclosure 

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 dengan lebih luas (Kamil dan Herusetya, 2012) 

H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure 

3. Pengaruh Leverage terhadap Corporate Social Responsibility 

Disclosure 

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 
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perusahaan yang mempunyai tingkat leverage lebih rendah lebih banyak 

membiayai asetnya dengan modal sendiri. Tingkat leverage perusahaan, 

dengan demikian menggambarkan risiko keuangan perusahaan. Teori 

keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang 

lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya 

keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Dewi, 

2015) 

H3 : Leverage berpengaruh terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure 

 

 


