
7 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Wahba (2015) dalam penelitiannya mengenai hubungan antara 

tanggungjawab sosial dan investor institusional dengan menggunakan 

kinerja keuangan sebagai variable mediasi mendapatkan kesimpulan jika 

kinerja keuangan dapat menjadi mediasi terhadap pengaruh tanggung jawab 

sosial pada investor institusi. Secara khusus, menyimpulkan jika temuan 

menunjukan adanya tanggung jawab sosial mempengaruhi kinerja 

keuangan secara negatif, yang pada gilirannya juga akan mempengaruhi 

investor institusional secara negatif. Dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi Baron and Kenny (1986). 

Laksmitaningrum (2013) dalam penelitiannya mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi pengungkapan Corporate Social Responsibility, 

menyimpulkan jika struktur kepemilikan institusional dan kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan 

CSR. Hal ini dikarenakan kepemilikan institusional di Indonesia kurang 

efektif untuk memonitor dan mempengaruhi keputusan manajemen untuk 

melakukan pengungkapan CSR. Sedangkan untuk kepemilikan manajerial 

sendiri tidak berpengaruh hal ini dikarenakan bahwa rata-rata jumlah saham 

manajerial di perusahaan Indonesia relative kecil sehingga belum terdapat 

keselarasan kepentingan antara pemilik dan manajer, kepemilikan 

manajerial yang relative kecil akan menyebabkan manajer belum dapat 
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memaksimalkan pengungkapan CSR. Dalam penelitian ini menggunakan 

metode analisis yaitu;  statistik deskriptif, uji asumsi klasik,dan uji hipotesis. 

 Elvina (2016) dalam penelitiannya mengenai pengaruh kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional dan leverage terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan, menyimpulkan bahwa kepemilikan 

manajemen perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan , sedangkan kepemilikan institusi berpengaruh secara 

signifikan terhadap pengungkapan CSR. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis regresi berganda, 

analisis yang ini digunakan dengan menggunakan metode enter, dimana 

semua variable independen digunakan sebagai predictor atas variable 

dependen.  

 Bangun (2012) dalam penelitiannya mengenai pengaruh 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan profitabilitas 

terhadap pengungkapan corporate social responsibility menyimpulkan 

adanya hubungan negative signifikan antara kepemilikan manajerial dengan 

CSR, berdasarkan penemuan dapat disimpulkan jika presentase saham yang 

dimiliki oleh pihak manajer mempengaruhi luas pengungkapan CSR yang 

disajikan dalam laporan tahunan, hal ini juga mendukung teori keagenan 

jika semakin banyak kepemilikan manajerial, manajemen akan selalu 

berusaha melakukan kegiatan yang meningkatkan image perusahaan. Untuk 

kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility. Hasil menunjukkan bahwa 
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presentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi tidak mempengaruhi 

luas pengungkapan CSR. Hal ini jelas tidak mendukung teori pemangku 

kepentingan dimana teori ini menyatakan jika pemangku kepentingan 

adalah semua pihak (orang atau lembaga) yang dapat mempengaruhi 

keberadaan perusahaan dan/atau dipengaruhi oleh tindakan yang dilakukan 

oleh perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu teknik 

analisis regresi berganda (multiple linier regression) untuk menguji 

pengaruh lebih dari satu independent variable terhadap dependent variable.  

 Pradana et al. (2014) dalam penelitiannya mengenai hubungan 

struktur kepemilikan, ukuran perusahaan serta umur perusahaan terhadap 

luas pengungkapan Corporate Social Responsibility, memberikan 

kesimpulan jika kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR yang artinya semakin besar kepemilikan tidak akan 

menyebabkan semakin tinggi pula pengungkapan CSR yang dilakukan oleh 

perusahaan. Sedangkan untuk kepemilikan asing juga tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR. Hal ini ditunjukan karena tidak semua 

perusahaan memiliki jumlah kepemilikan asing yang besar juga akan 

mengungkapkan CSR lebih baik daripada perusahaan yang memiliki jumlah 

kepemilikan asing lebih kecil. Untuk metode analisis data dalam peneitian 

ini menggunakan analisis deskriptif dan regresi data panel. Terdapat 3 cara 

perhitungan dengan 3 pendekatan metode astimasi yakni; pooled least 

square model, fixed effect model dan random effect mode.  
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 Oh et al, (2011) dalam penelitiannya mengenai pengaruh struktur 

kepemilikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan pada perusaaah di 

korea, penelitian ini menyatakan jika kepemilikan institusional dan 

kepemilikan asing berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan, untuk kepemilikan 

manajerial sendiri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan csr, hal ini 

dikarenakan tipe pemegang saham yang berbeda akan memiliki motivasi 

yang berbeda terhadap keterlibatan dalam pengungkapan CSR perusahaan. 

 Wulandari (2018) dalam penelitiannya tentang bagaimana pengaruh 

profitabilitas, kepemilikan asing, kepemilikan manajemen dan leverage 

terhadap intensitas pengungkapan CSR menyimpulkan kepemilikan asing 

tidak berpengaruh pada intensitas pengungkapan CSR, hal ini di karenakan 

ada atau tidaknya kepemilikan asing dalam suatu perusahaan tidak akan 

mempengaruhi insentisitas perusahaan dalam mengungkapkan CSR. Untuk 

kepemilikan manajemen berpengaruh positif signifikan, hal ini disebabkan 

peningkatan kepemilikan manajemen juga akan meningkatkan 

pengungkapan CSR perusahaan. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Agency. 

Teori keagenan (agency theory) menjelaskan bahwa hubungan 

agensi muncul ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan 

orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian 

mendelegasikan wewenang kepada agent tersebut, Jensen dan Meckling 

dalam (Surya 2012) 
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Teori ini mengasumsikan secara tidak langsung akan terjadinya 

perbedaan kepentingan diantara agent dan principal. Pemegang saham 

diasumsikan sebagai principal hanya mengutamakan hasil investasi mereka 

bertambah, sedangkan manajer sebagai agent diasumsikan menerima 

kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai 

dalam kontrak dengan principal Terzaghi dalam (Kurniawan, 2017). 

Perbedaan kepentingan ini akan menyebabkan biaya agensi, 

menurut Jansen dan Meckeling biaya agensi terdiri dari;  

a. The monitoring expenditure by the principle, yaitu biaya 

pengawasan yang dikeluarkan oleh principal untuk mengawasi 

segala perilaku agen dalam rangka mengelolah perusahaan.  

b. The bounding expenditure by the agent (bounding cost) yaitu biaya 

yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak 

melakuka tindakan yang merugikan principal  

Perbedaan yang ada tidak lepas dari kenyataan jika manajemen 

berusaha untuk meningkatkan laba perusahaan tanpa memperhatikan 

kepentingan stakeholders nya. Perbedaan kepentingan seperti ini lah yang 

dapat diatasi dengan adanya struktur kepemilikan. Karena adanya control 

yang dimiliki oleh principal dipercaya dapat mempengaruhi jalannya 

perusahaan, yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap pengungkapan 

CSR dalam suatu perusahaan, Rawi dalam (Adnantara, 2013) 

2. Teori Legitimacy. 

Legitimasi dapat dilihat sebagai salah satu cara berkomunikasi antara 

perusahaan dengan masyarakat, hal ini dilakukan oleh perusahaan untuk 
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mendapatkan dukungan dari masyarakat. Manajer yang memiliki control 

dari proses pengambilan keputusan, memiliki insentif untuk menggunakan 

strategi tersebut untuk memenuhi harapan kelompok stakeholder yang lain 

(Purwandaka, 2012) 

Gray et al. dalam Tamba (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang 

melaporkan kinerjanya akan berpengaruh terhadap nilai sosial dimana 

perusahaan tersebut beroperasi. Hal ini disebabkan karena legitimasi 

dipengaruhi oleh kultur, interpretasi masyarakat yang berbeda, sistem 

politik dan ideology pemerintah. Praktik-praktik tanggung jawab sosial dan 

pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dapat dipandang sebagai 

suatu usaha untuk memenuhi harapan-harapan masyarakat terhadap 

perusahaan. Perusahaan yang selalu berusaha untuk menyelaraskan diri 

dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan berusahaan untuk 

mengantisipasi terjadinya legitimacy gap maka perusahaan tersebut dapat 

terus di anggap sah dalam masyarakat dan dapat terus bertahan hidup.  

Dalam menjalankan usahanya perusahaan akan melalui tahapan-tahapan 

yang berkaitan dengan proses legitimasi, menurut Tilling dalam 

(Purwandaka 2012)  terdapat empat tahapan yang dapat dilalui oleh 

perusahaan sebagai proses legitimasi, yaitu; 

a. Establising legitimacy, pada tahap ini merupakan tahap awal 

perkembangan perusahaan dan lebih cenderung adanya isu-isu 

mengenai kompetensi.  
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b. Maintaining legitimacy, tahap ini merupakan tahap yang dilakukan 

perusahaan untuk mempertahankan legitimasi. Tahap ini terjadi 

ketika perusahaan sudah di ambang batas dukungan yang cukup 

untuk kegiatan operasi yang dilakukuan. 

c. Extending legitimacy, tahap ini dipergunakan untuk memperluas 

legitimasi yang dimiliki oleh perusahaan. 

d. Defending legitimacy, tahap ini merupakan upaya manajemen untuk 

mempertahankan legitimacy yang dimiliki oleh perusahaan.  

Lindrianasari  dalam (Purwandaka 2012) menyatakan, jika alasan 

mengapa perusahaan secara sukarela melakukan pengungkapan akuntansi 

lingkungan adalah untuk menjaga reputasi perusahaan agar tetap bias 

bertahan dan terhindar dari berbagai penolakan masyarakat.  

3. Teori Stakeholders  

Teori ini menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 

hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan 

manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu 

perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh 

stakeholder kepada perusahaan tersebut. Stakeholder sendiri seperti 

pemegang saham, kreditur, konsumen, supplier, pemerintah, dan 

masyarakat. Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi 

yang digunakan oleh perusahaan. 
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 Pada dasarnya stakeholder theory berkaitan dengan cara-cara yang 

dapat digunakan perusahaan untuk mengelola stakeholdernya, cara-cara 

tersebut tergantung perusahaan bagaimana untuk mengendalikan setiap 

stakeholdernya. CSR adalah mengelolah perubahan pada tingkat 

perusahaan dengan cara bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan 

yang dapat dilihat dari dua dimensi yang berbeda, yaitu dimensi internal dan 

eksternal. Dimensi internal merupakan praktek pertanggungjawaban sosial 

yang difokuskan pada hubungan dengan karyawan, seperti; modal berupa 

manusia, kesehatan dan keselamatan dan perubahan manajemen. 

Sedangkan dimensi eksternal merupakan kegitatan pertanggungjawaban 

sosial yang difokuskan diluar perusahaan, seperti; kegaitan dengan 

masyarakat setempat dengan melibatkan berbagai stakeholder yang ada dan 

pertanggung jawaban terkait dengan lingkungan pengelolahan sumber daya 

alam dan penggunannya dalam produksi, Harizan dalam (Purwandaka, 

2012) 

Stakeholder memiliki hak untuk disediakan informasi mengenai 

bagaimana aktivitas operasi dalam lingkungan sekitar perusahaan. Oleh 

karena itu, jika perusahaan tidak memperhatikan stakeholdernya maka 

besar kemungkinan akan menuai protes. Maka dari itu perlu di perhatikan 

bahwa pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan digunakan 

untuk memenuhi hak pada stakeholder. 

4. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) 
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Terdapat banyak pengertian mengenai CSR baik yang dikemukakan 

oleh pakar maupun lembaga, menurut John Elkingston’s menegaskan 

pengertian CSR sebagai berikut;  

“Corporate Social Responsibility is a concept that organization, 

especially (but not only) corporations, have an obligation to consider the 

interesrs of customers, employees, shareholders, communities, and 

ecological considerations in all aspects of their operations. This obligation 

is been to extend beyond their statutory obligation to company with 

legislation”  

Rumusan CSR yang dinyatakan John Elkington’s lebih menekankan 

pada sejauh mana konsep suatu perusahaan untuk mengindahkan 

kewajibannya terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, 

masyarakat dan ekologis dalam semua aspek aktivitasnya. Berdasarkan hal 

tersebut John Elkington mengelompokkan CSR atas tiga aspek yang lebih 

dikenal dengan istilah “Triple Bottom Line (3BL)” ketiga aspek tersebut 

meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi, peningkatkan kualitas 

lingkungan dan keadilan sosial. Ia juga menegaskan bahwa suatu 

perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan 

(sustainability development) harus memperhatikan “Triple P´yaitu profit, 

planet, and people. Bila dikaitkan antara 3BL dengan “Triple P” dapat 

disimpulkan bahwa “Profit” sebagai wujud ekonomi, “Planet” sebagai 

wujud aspek lingkungan dan “People” sebagai aspek sosial.  
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Selain itu menurut Trinidad and Tabacco Bureau of standart (TTBS) 

dapat disimpulkan bahwa CSR terkait dengan nillai dan standart yang 

dilakukan berkenaan dengan beroperasinya suatu perusahaan. Sehingga 

CSR diartikan sebagai komitmen dalam berusaha secara etis, beroperasi 

secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatkan ekonomi, bersamaan 

dengan peningkatan  kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya. 

Menurut Porter dalam  Purwandaka (2012) menyatakan jika CSR 

merupakan kepedulian perusahaan yang didasari dengan tiga prinsip yang 

lebih dikenal dengan triple bottom line yang terdiri dari profit, people, dan 

planet, adapun definisi ketiga prinsip tersebut sebagai berikut; 

a. Profit, dalam hal ini perusahaan harus berorientasi untuk 

mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus 

beroperasi dan berkembang.  

b. People, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap 

kesejahteraan manusia.  

c. Planet, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap 

lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati.  

Ruang lingkup CSR dibedakan menjadi dua, pertama yaitu basic 

responsibility yaitu untuk memenuhi kepentingan para stakeholder, dan 

yang kedua yaitu social responsibility yang merupakan tanggungjawab 

yang menjelaskan tahapan interaksi antara bisnis dan masyarakat sehingga 

perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, 

Murwaningsari dalam (Purwandaka, 2012). 

5. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 
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Sebelum membuat keputusan berinvestasi di dalam suatu 

perusahaan, biasanya investor melihat apakah perusahaan mengungkapkan 

tanggungjawab sosialnya kepada publik, hal ini digunakan untuk melihat 

apakah perusahaan memiliki prospek untuk terciptanya sustainability 

development. Hal ini bisa menjadi point tambahan bagi perusahaan yang 

telah mengungkapan CSR. Secara umum, tujuan pengungkapan adalah 

menyajikan informasi yang dipandang penting untuk mencapai tujuan 

pelaporan keuangan dan melayani berbagai pihak yang mempunyai 

kepentingan yang berbeda, Suwardjono dalam (Tamba, 2011).  

Kewajiban pengungkapan CSR di Indonesia telah diakomodasi 

dalam Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) no.1 tentang 

penyajian laporan keuangan yang menyatakan bahwa perusahaan dapat pula 

menyajikan laporan tambahan, khususnya bagi industri dimana faktor-

faktor lingkungan hidup memegang peranan penting. 

Pengungkapan CSR dapat dituangakan bersama dengan laporan 

tahunan perusahaan atau disajikan tersendiri di dalam sustainability report. 

Global Reporting Intiative mendefinisikan sustainability report merupakan 

praktik dalam mengukur dan mengungkapkan aktivitas perusahaan sebagai 

tanggungjawab kepada seluruh stakeholders mengenai seluruh kinerja 

organisasi dalam mewujudkan terciptanya sustainability report.  

Di Indonesia pengungkapan CSR masih didasarkan sukarela dalam 

bentuk charity (amal), hal yang membedakan pengungkapan wajib 

(mandatory) dengan pengungkapan sukarela (voluntary) adalah dorongan 
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untuk mengungkapkan informasi. Dorongan untuk pengungkapan sukarela 

adalah dari manajemen, tetapi untuk pengungkapan wajib dorongan 

diperoleh dari para stakeholders yang berasal dari luar perusahaan, Laan 

dalam (Purwandaka, 2012) 

6. Struktur Kepemilikan  

Timbul akibat adanya perbandingan jumlah pemilik saham dalam 

perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang individu, 

masyarakat luas, pemerintah, pihak asing maupun orang dalam perusahaan 

tersebut (Manajerial). Perbedaan dalam proporsi yang dimiliki oleh investor 

dapat mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. 

Semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi mengenai perusahaan, 

maka manajer akan berusaha pula meningkatkan pengungkapan mengenai 

perusahaan kepada stakeholders (Nurcahyo, 2010). 

Kepemilikan saham yang ada di suatu perusahaan dapat dibedakan 

atas dasar jumlah presentase saham yang dimiliki oleh pihak lain. Pihak 

yang memiliki saham sebesar 0%-20% dalam suatu perusahaan 

dikategorikan tidak memiliki pengaruh terhadap perusahaan 

tersebut,sedangkan pihak yang memiliki saham sebesar 20%-50% 

dikategorikan memiliki pengaruh terhadap perusahaan, dan apabila suatu 

pihak memilili saham diatas 50% maka dikategorikan pihak tersebut 

memiliki kontrol dalam perusahaan tersebut. 

Dalam suatu perusahaan, ada dua jenis shareholders yaitu affiliated 

shareholder dan non affiliated shareholder. affiliated shareholder 

merupakan pemegang saham yang terkait langsung dengan aktivitas 
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perusahan, seperti; manager dan blockholder, sedangkan untuk non 

affiliated shareholder merupakan pemegang saham yang tidak terkait 

langsung dengan kegiatan perusahaan, seperti; kepemilikan saham oleh 

institusii dan individu. 

a. Struktur Kepemilikan Institusional. 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh 

pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi 

luar negri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun, 

(Belkaoui and Philip, 1989). 

Menurut Wahyu Widarjo dalam Pujianti (2015), Struktur 

kepemilikan institusional merupakann kondisi dimana institusi 

memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat 

berupa institusi pemerintah, institusi swasta. 

Adanya kepemilikan oleh investor akan mendorong peningkatan 

pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena 

kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat 

mendukung atau sebaliknya terhdap kinerja manajemen. 

(Rahmawati, 2008) 

Selain itu pengawasan terhadap perusahaan tidak hanya terbatas 

dilakukan oleh pihak dalam perusahaan, namun juga dapat 

dilakukan dari pihak eksternal perusahaan yaitu dengan adanya 

pengawasan melalui investor-investor institusional. Kepemilikan 

perusahaan oleh institusi akan mendorong pengawasan yang lebih 

efektif, (Nurcahyo, 2010). Selain itu menurut Rahmawati (2008) 
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pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan 

dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk 

menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para pemegang 

saham. Struktur kepemilikan institusional dapat diukur sesuai 

dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik 

institusi dan kepemilikan oleh blockholder, yang dirumuskan:  

𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

=
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

 

b. Struktur Kepemilikan Manajerial  

Keberadaan manajemen perusahaan mempunyai latar belakang 

yang berbeda, antara lain: pertama, mereka mewakili pemegang 

saham institusi, kedua, mereka adalah tenaga-tenaga professional 

yang diangkat oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham. Ketiga, mereka duduk di jajaran manajemen perusahaan 

karena turut memiliki saham.  

Berdasarkan teori keagenan, “hubungan antara manajemen 

dengan pemegang saham, rawan untuk terjadinya masalah 

keagenan, sebab manajer dapat mengambil tindakan yang 

diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadinya, hal ini 

akan berlawanan dengan upaya untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan (Rahmawati, 2008). Maka teori keagenan menyatakan 

bahwa salah satu mekanisme untuk memperkecil adanya konflik 
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agensi dalam perusahaan adalah dengan memkasimalkan jumlah 

kepemilikan manajerial (Tamba, 2011). 

Kepemilikan Manajerial sendiri adalah presentase suara yang 

berkaitan dengan saham dan option yang dimiliki oleh manajer dan 

direksi suatu perusahaan(Elvina,2016). Peningkatan atas 

kepemilikan manajerial akan membuat kekayaan manajerial, secara 

pribadi, semakin terikat dengan kekayaan perusahaan sehingga 

manajerial akan berusaha mengurangi resiko kehilangan 

kekayaannya. Struktur kepemilikan manajerial dapat diukur sesuai 

dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajerial, dapat 

dirumuskan: 

𝑘𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛  𝑚𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 
 

c. Struktur Kepemilikan Asing  

Kepemilikan saham 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, (Rahmawati, 

2008). 

Jika dilihat dari sudut pandang stakeholder, pengungkapan CSR 

merupakan alat yang  dipilih untuk memperlihatkan kepedulian 

perusahaan terhadap lingkungan masyarakat. Menurut Angling 

dalam (Tamba 2011b) apabila perusahaan memiliki kontrak dengan 
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foreign stakeholders baik dalam ownership dan trade, maka 

perusahaan akan lebih didukung dalam melakukan pengungkapan 

CSR. Struktur kepemilikan asing dapat diukur sesuai dengan 

proporsi saham biasa yang dimiliki oleh asing, dapat dirumuskan: 

𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑖𝑛𝑔 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
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D. Perumusan Hipotesis. 

1. Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility. 

Struktur kepemilikan saham institusional dianggap merupakan 

pihak-pihak yang dapat memonitoring atau mengawasi berjalannya 

perusahaan, sebab kepemilikan institusional dianggap merupakan pihak-

pihak yang independen sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap 

perusahaan. Selain itu dengan adanya kepemilikan institusional maka dapat 
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mengurangi terjadinya masalah keagenan dalam suatu perusahaan dengan 

meningkatkan pula pengawasan terhadap perusahaan. Pihak-pihak 

institusional yang memiliki saham yang cukup besar  dalam perusahaan 

akan bertindak sebagai pemilik perusahaan akan sangat berkepentingan 

dalam membangun image perusahaan menjadi lebih baik.  

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan image 

perusahaan yaitu dapat dengan cara mengungkapkan pertanggungjawaban 

sosial perusahaan kepada publik. Selain itu pengungkapan 

pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan dapat dijadikan salah 

satu cara untuk mendapatkan legitimacy dari para stakeholders. Hal ini 

dikarenakan pengungkapan pertanggungjawaban perusahaan akan dianggap 

sebagai salah satu upaya perusahaan untuk menyelaraskan diri dengan 

lingkungan dan sosial di sekitar perusahaan.  

Menurut Wahba (2015) dan Elvina (2016) bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility yang menunjukan semakin besarnya 

kepemilikan institusional dalam perusahaan, akan membuat para 

manajemen berusaha untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial pun 

akan semakin besar. Berdasarkan hal ini maka hipotesis yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut;  

H1 = Kepemilikan Institusional berpengaruh Positif Terhadap 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility.  
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2. Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility. 

Dalam teori stakeholders dijelaskan bahwa dalam suatu perusahaan, 

stakeholders dapat mempengaruhi atau mengendalikan berjalannya suatu 

perusahaan. Jika manajemen berada didalam jajaran pemangku kepentingan 

maka manajer dapat mempengaruhi pengungkapan CSR yang ada di dalam 

perusahaan, sebab salah satu pihak yang dapat mempengaruhi 

pengungkapan CSR dalam perusahaan adalah para pemangku kepentingan 

diantaranya yaitu para stakeholder. 

Selain itu di dalam perusahaan tidak lepas dari masalah 

berbenturannya kepentingan antara principal dan agent. Benturan 

kepentingan masing-masing pihak dapat menyebabkan terjadinya agency 

cost dan menghambat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. 

Salah satu cara agar agency cost dan penghambatan pengungkapan CSR 

tidak timbul yaitu dengan adanya struktur kepemilikan manajerial. Struktur 

kepemilikan ini dapat mempengaruhi perilaku para manajer, sebab dengan 

saham yang dimiliki oleh pihak manajer maka manajer akan berusaha untuk 

meningkatkan hasil investasi mereka tanpa mengabaikan kepentingan untuk 

tetap meningkatkan kinerja mereka. 

Menurut Bangun (2012) dan Wulandari (2018) presentase saham 

yang dimiliki oleh pihak manajer mempengaruhi pengungkapan corporate 

social responsibility. hal ini mendukung teori keagenan yaitu, semakin 

banyak kepemilikan manajerial, manajemen akan melakukan kegiatan yang 
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meningkatkan image perusahaan. Berdasarkan hal diatas maka dapat ditarik 

hipotesis sebagai berikut; 

H2= Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif Terhadap Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility. 

3. Pengaruh Struktur Kepemilikan Asing terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility. 

Di tingkat internasional pengungkapan mengenai CSR sudah 

banyak dilakukan, hal ini terbukti dengan adanya banyak prinsip yang 

mendukung praktik CSR dibanyak sektor, seperti di Uni Eropa dikeluarkan 

resolusi yang berjudul “corporate social responsibility; A new partnership” 

dimana resolusi ini mendesak agar tiap komisi Eropa untuk meningkatkan 

kewajiban yang terkait dengan persoalan akuntabilitas perusaahaan, dan 

pelaporan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan. Selain itu di Inggris 

telah banyak Undang-Undang khusus yang mengatur CSR, sehingga 

perusahaan di Inggris tidak lepas dari pengamatan negara dan masyarakat. 

Maka perusahaan yang merugikan masyarakat atau lingkungan, publik bisa 

melakukan protes terbuka kepada perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori 

legitimacy dimana seharusnya perusahaan berjalan atau beroperasi sesuai 

dengan lingkungan dimana perusahaan tersebut berada, agar masyarakat 

yang ada memiliki rasa telah memiliki perusahaan. 

Menurut Laksmitaningrum (2013), jika kepemilikan asing 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan CSR. Dan 

menurut Dewi (2015) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif 

signifikan antara kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR. Hal ini 
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menunjukan bahwa secara umum kepemilikan asing di Indonesia turut 

peduli terhadap isu-isu sosial yang harus diungkapkan dalam laporan 

tahunan perusahaan. Berdasarkan hal diatas maka dapat ditarik hipotesis 

sebagai berikut;   

H3= Kepemilikan Asing berpengaruh positif Terhadap Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility. 

 


