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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini, khususnya pada pengaruh ukuran 

dewan komisaris. size, profitabilitas, dan leverage dalam pengungkapan CSR perusahaan untuk 

mengetahui sejauh mana perbedaan dalam menentukan variabel independen dalam penelitian ini. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Sembiring (2005) Karakteristik 

Perusahaan dan 

Tanggung Jawab 

Sosial: Study 

Empiris Pada 

Perusahaan yang 

Tercatat Di Bursa 

Efek Jakarta 

• Ukuran

Perusahaan

• Profile

• Dewan

Komisaris

• Profitabilitas

• Ukuran perusahaan,

profile, dan ukuran

dewan komisaris

berpengaruh positif

terhadap

pengungkapan CSR

• Profitabilitas

berpengaruh negatif

terhadap

pengungkapan CSR

Wardani & 

Januarti (2013) 

Pengaruh 

Karakteristik 

Perusahaan Terhadap 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility (Csr) 

• Dewan

Komisaris

• Profitabilitas

• Leverage

• Dewan komisaris

berpengaruh positif

terhadap

pengungkapan CSR

• Profiabilitas

berpengaruh positif
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(Studi Empiris Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

Tahun 2009-2011)  

terhadap 

pengungkapan CSR 

• Leverage 

berpengaruh positif 

terhadap 

pengungkapan CSR 

 

Oktariani & 

Mimba (2014) 

Pengaruh 

Karakteristik 

Perusahaan dan 

Tanggung Jawab 

Lingkungan Pada 

Pengungkapan 

Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan 

• Size 

• Profiabilitas 

• Leveage 

• Dewan 

Komisaris 

• Kepemilikan 

Saham Asing 

• Profiabilitas dan 

Leverage 

berpengaruh 

signifikan 

• Size, Dewan 

Komisaris, dan  

Kepemilikan Saham 

Asing tidak  

berpengaruh 

signifikan 

 

Subiantoro (2015) Pengaruh 

Karakteristik 

Perusahaan Terhadap 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

• Size 

• Profitabilitas 

• Leverage 

• Dewan 

Komisaris 

• Tipe Industri 

• Kepemilikan 

Manajemen 

 

Hanya variabel “Dewan 

Komisaris” yang 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR, 

sedangkan variabel lain 

tidak berpengaruh 

  

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas menjelaskan bahwa banyak 

variabel-variabel yang diteliti dan memiliki kesimpulan yang berbeda-beda. Dalam penelitian 
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diatas banyak dicantumkan variabel mengenai dewan komisari, size, profitabilitas, dan leverage. 

Oleh karena itu peneliti mengambil empat variabel tersebut dalam penelitian ini. Alasan terkait 

dipilihnya empat variabel tersebut adalah empat variabel tersebut telah mewakili beberapa 

variabel diatas. Seperti ukuran dewan komisaris yang mewakili kepemilikian manajemen dan 

kepemilikan saham asing. 

 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

Adapun Beberapa teori dan kajian pustaka mengenai penelitian ini untuk memperkuat 

variabel–variabel dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Corporate Social Responsibility Theory 

Sampai sekarang belum adanya kesatuan bahasa yang sama untuk mengartikan CSR itu 

sendiri, namun secara empiris telah diterapkan dalam perusahaan dalam berbagi bentuk kegiatan 

yang didasarkan atas sukarela (Wahyudi & Busyra, 2008). CSR tersebut dilaksanakan dengan 

motivasi-motivasi yang bergam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari rumusan sebagai berikut: 

a. The World Bussines Council for Sustainable Development(WBCSD) 

WBCSD merumuskan CSR sebagai “The continuing commitment by business to behave 

ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the 

workforce and their families as well as of the local community and society at large to improve 

their quality of life.” 

b. World Bank 

Lembaga keuangan dunia ini merumuskan CSR sebagai “The commitment of business to 

contribute to sustainable economic development working with employees and their 
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representatives, the local community and society at large to imrove quality of life , in ways 

that are both good for business and good for development.” 

c. Business for Social Responsibility 

Merumuskan CSR sebagai “Operating a business in a manner that meets or  exceeds the 

ethical, legal, commercial and public expectations that society has of business. Social 

responsibility is guiding principle for every decision made and in every area of a business.” 

Bila dicermati pada tiga rumusan CSR di atas, maka secara garis besar rumusan yang 

disampaikan WBCSD dan World Bank sama-sama menekankan CSR sebagai komitmen bisnis 

untuk berkontribusi dalam pembangunan keberlanjutan ekonomi, bekerjasama dengan para 

karyawan, keluarga karyawan, dan bekerjasama dengan masayarakat setempat dalam rangka 

meningkatkan kualitas kehidupan. Namun, rumusan yang disampaikan World Bank 

menembahkan penekanan manfaat pada aktifitas CSR bagi usaha dan pembangunan. Sedangkan 

rumusan CSR dari Business for Social Responsibilityhanya menekankan bahwa aktifitas suatu 

bisnis harus dilakukan secara etis, mentaati hukum yang berlaku, sehingga CSR merupakan 

petunjuk dalam setiap pengambilan keputusan. 

Azheri (2011) menyatakan bahwa CSR memiliki kaitan dengan perlakuan perusahaan 

terhadap stakeholder baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan, termasuk 

lingkungan secara etis atau bertanggungjawab dengan memperlakukan stakeholder dengan cara 

yang dapat diterima. Secara sosial CSR meliputi tanggung jawab di bidang ekonomi dalam 

upaya untuk menciptakan standar hidup yang lebih baik dengan cara tetap menjaga profitabilitas 

dalam perusahaan terjaga. 
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2. Agency Theory 

Dalam dunia bisnis, seseorang dengan modal yang banyak namun tidak memiliki 

kemampuan untuk mengelola modal itu sudah biasa. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang 

memiliki kemampuan untuk mengelola modal yang baik justru tidak memiliki modal yang cukup 

untuk memulai bisnisnya. Hal inilah yang mendasari terjadinya hubungan agensi, yaitu suatu 

hubungan yang terjadi akibat pendelegasian pekerjaan dari pihak principal kepada pihak yang 

memiliki kemampuan atau biasa disebut dengan agen (Eisenhardt, 1989). Hubungan agensi ini 

menimbulkan banyak masalah, karena pada dasarnya manusia mementingkan diri sendiri, 

dibatasi oleh rasional, dan menghindari resiko. Apabila kedua belah pihak bergerak 

memaksimalkan utilitas, maka ada alasan yang kuat agen tidak selalu bertidak yang terbaik untuk 

principal (Jensen and Meckling, 1976). 

Dalam hubungan agensi ini terdapat dua kepentingan atau tujuan yang berbeda antar 

kedua belah pihak. Disisi principal menginginkan timbal balik atas modal yang yang telah 

ditanamkan dalam perusahaan, sedangkan disisi agent menginginkan keberlangsungan 

perusahaan secara terus-menerus. Agent berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa 

yang telah diamanahkan oleh principal kepadanya. Agent selaku pelaku utama dalam 

keberlangsungan jalannya perusahaan memiliki informasi perusahaan yang lebih banyak 

dibandingkan pihak principal. Jensen and Meckling (1976) menjelaskan bahwa “The principal 

can limit divergences from his interest by establishing appropriate incentives for the agent and 

by incurring monitoring costs designed to limit the aberrant activities, of the agent”. 

Pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) merupakan salah satu komitmen manajemen untuk 

meningkatkan kinerjanya terutama dalam kinerja sosial. Dengan demikian, manajemen akan 

mendapatkan penilaian positif dari stakeholders. 
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Variabel yang diteliti tidak lepas dari pengaruh para pricipal dan agent perusahaan. 

Semua keputusan perusahaan baik dari principal maupun agent akan menentukan seberapa besar 

kaitan antar variabel yang diteliti. Pada ukuran dewan komisaris dalam perusahaan adalah 

keputusan dari para principal sebagai pengawas para agent perusahaan agar memiliki tujuan 

yang selaras dengan tujuan principal. Hal ini diikuti oleh size perusahaan dalam 

keberlangsungan hidup perusahaan. Size perusahaan yang besar menuntut principal untuk 

memiliki jumlah agent yang besar pula guna menjaga stabilitas keberlangsungan perusahaan. 

Disisi lain besar kecilnya agent perusahaan membawa dampak keputusan perusahaan dalam 

menjaga tingkat profitabilitas dan leverage perusahaan. Oleh karena itu agency theory dalam 

penelitian ini sangat mendukung keterkaitan antar variabel diteliti. 

 

C. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan referensi dari penelitian terdahulu dan teori-teori yang mendukung, maka 

peneliti memiliki perumusan hipotesis sebagai berikut : 

1. Ukuran Dewan Komisaris 

Dewan komisaris adalah mekanisme pengendalian internal tertinggi di perusahaan yang 

bertanggung jawab memonitor dan mengendalikan manajemen puncak agar selalu sejalan 

dengan apa yang diinginkan investor maupun perusahaan (Sembiring, 2005). Beberapa 

perusahaan cenderung memiliki independent commisioner untuk bersanding dengan komisaris 

internal perusahaan. Hal ini dianggap akan lebih obyektif dalam menetapkan kebijakan yang 

berkaitan dengan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang hanya memiliki dewan 

komisaris yang berasal dari internal perusahaan itu sendiri. 
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Agency theory menekankan bahwa adanya dua aktor utama yaitu principal dan agen, 

dimana dalam hal ini principal akan mengutus salah satu pengendali untuk memonitor 

manajemen puncak, yaitu dengan adanya dewan komisaris di perusahaan. Semakin besar atau 

banyak jumlah dewan komisaris akan mempermudah dalam pengendalian manajemen puncak. 

Dalam hal ini dapat menekan manajemen untuk mengungkapkan tanggungjawab sosial. Maka 

dari itu sesuai dengan teori yang telah dipaparkan diatas dan tinjauan penelitian terdahulu dari 

penelitian Sembiring (2005), Wardani & Januarti (2013) dan Subiantoro (2012), hipotesis yang 

diambil peneliti adalah sebagai berikut : 

H1 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan 

 

 

2. Ukuran Perusahaan (size) 

Ukuran perusahaan dapat menggambarkan seberapa besar kekayaan (aset) yang dimiliki 

perusahaan. Ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi luas pengungkapan informasi dalam 

laporan keuangan mereka. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih 

banyak daripada perusahaan kecil (Suwardjono, 2014). Perusahaan besar memiliki emiten yang 

banyak daripada perusahaan kecil. Berdasarkan agency theory hubungan antara principal dan 

agen yang sering menimbulkan masalah yang dikarenakan adanya konflik atau perbedaan 

kepentingan antar kedua belah pihak. Maka dengan adanya pengungkapan kepedulian sosial 

(CSR) melalui laporan tahunan perusahaan, perusahaan dapat terhindar dari konflik tersebut 

(Ghozali dan Chariri, 2007). Oleh karena itu perusahaan besar juga akan mengungkapkan 

informasi yang lebih banyak sebagai upaya untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. 

Perusahaan besar juga akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil, 
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karena perusahaan besar akan menghadapi resiko politis yang lebih besar dibanding perusahaan 

kecil. 

Pada tinjauan penelitian terdahulu dari penelitian Oktariani & Mimba(2014) menyatakan 

bahwa size memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Hal ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring(2005) yang menyatakan size 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Namun, berbeda hal pada 

penelitian Subiantoro (2005) yang menyatakan bahwa variabel size tidak berpengaruh pada 

pengungkapan CSR. Berdasarkan tinjauan peneliti terdahulu dan penjelasan teori yang 

terpaparkan diatas, maka peneliti dapat  berasumsi bahwa : 

H2 :  Size berpengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan 

 

3. Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

pada tingkat penjualan, aset, dan modal pada periode tertentu. Beberapa rasio yang telah 

dipelajari selama ini dapat berguna dalam menilai dan menunjukan keefektifan dari operasional 

perusahaan, akan tetapi rasio profitabilitas menunjukan kombinasi  dari pengaruh (efek) 

manajemen aset, likuiditas dan utang pada hasil operasi. Menurut Brigham & Houston (2013) 

rasio profitabilitas mencerminkan hasil akhir dari semua kebijakan keuangan dan keputusan 

operasional. 

Penyampaian informasi keuangan sangat penting bagi perusaahan, khususnya bagi 

perusahaan yang go public dalam mencari modal perusahaan untuk keberlangsungan 

operasionalnya. Informasi yang disampaikan perusahaan terkadang membawa dampak baik juga 

dampak buruk.  Oleh karena itu profit atau keuntungan yang dimiliki perusahaan dapat dikatakan 
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sebagai faktor yang membuat manajemen leluasa dalam mengungkapkan pertanggungjawaban 

sosial kepada pemegang saham. 

Manajer sebagai agent dalam perusahaan memiliki kewenangan dalam mengambil setiap 

keputusan terkait informasi perusahaan yang akan disampaikan. Manajer memiliki 

tanggungjawab yang besar dalam keberlansungan hidup perusahaan apakah perusahaan akan 

terus berkembang, tidak berubah, atau bangkrut (Eisenhardt, 1989). Maka dari itu seorang 

manajer harus jeli dalam menyampaikan informasi perusahaan agar dapat menarik calon investor 

baru untuk berinvestasi dalam perusahaan. Kecenderungan investor dalam melihat laba 

perusahaan yang tinggi mendorong para manajer tetap  menjaga tingkat profitabilitas perusahaan 

agar tetap tinggi dengan mengurangi beban-beban yang tidak telalu menguntungkan perusahaan. 

Hal ini yang mendorong para manajer sebagai agent mengurangi beban sosial dalam perusahaan 

sehingga mempengaruhi luas pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan khususnya pada 

laporan CSR perusahaan. 

Pada tinjauan penelitian terdahulu dari penelitian Sembiring (2005), Wardani & Januarti 

(2013), dan Oktariani & Mimba (2014) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR perusahaan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Subiantoro (2005) yang menyatakan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh pada 

pengungkapan CSR.Berdasarkan beberapa kajian yang telah dipaparkan diatas, maka dalam hal 

ini peneliti berasumsi sebagai berikut : 

H3 : Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan 
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4. Leverage 

Menurut Brigham dan Houston (2013) menyatakan bahwa leverage adalah seberapa jauh 

perusahaan menggunakan pendanaan melalui hutang. 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. Terdapat tiga dampak akibat leverage menurut Brigham dan 

Houston (2013). Pertama, perolehan dana yang berasal dari hutang, para pemegang saham dapat 

mempertahankan kendali mereka atas perusahaan dengan jumlah investasi ekuitas terbatas. 

Kedua, kreditor akan melihat ekuitas atau dana yang diberikan oleh pemegang saham sebagai 

suatu batasan keamanan, jadi semakin tinggi proporsi dari jumlah modal yang diberikan oleh 

pemegang saham, makan semakin kecil resiko yang harus dihadapi oleh kreditor. Ketiga, jika 

perusahaan mendapatkan hasil dari investasi yang didanai dengan dana dari hasil pinjaman lebih 

besar daripada bunga yang dibayarkan maka penggunaan utang akan memperbesar pengembalian 

dari modal pemilik atau ekuitas. 

Perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi mengakibatkan pengawasan yang tinggi 

dilakukan oleh debtholder terhadap aktivitas perusahaan. Oleh karena itu manajer sebagai agent 

perusahaan akan melakukan upaya ketika manajemen perusahaan dengan tingkat leverage yang 

tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi 

sorotan dari para debtholders. 

Pada tinjauan penelitian terdahulu, penelitian Wardani & Januarti (2013) dan Oktarini & 

Mimba (2014) menyatakan bahwa variabel leverage berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Subiantoro (2014) yang menyatakan bahwa leverage 
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tidakberpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sesuai dengan pemaparan diatas dan tinjauan 

penelitian terdahulu, maka hipotesis dari peneliti adalah sebagai berikut : 

H4 : Leverage berpengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan 


