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BAB II 

KERANGKA TEORETIS 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1  Teori Legitimasi 

Gray, Kouhy dan Lavers (1994) dalam Ghozali dan Chariri (2007) 

berpendapat bahwa teori legitimasi merupakan perspektif teori yang berada dalam 

kerangka teori ekonomi politik karena 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. 

Menurut Ghozali dan Chariri (2007), sebagai dasar dari teori legitimasi 

adalah adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat 

dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi.Selain itu juga 

dijelaskan bahwa dalam masyarakat yang dinamis, tidak ada sumber kekuatan 

institusional dan kebutuhan terhadap pelayanan yang bersifat permanen. Karena 

legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang 

ditekankan oleh norma-norma dan nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan 

tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan 

memperhatikan lingkungan. Legitimasi perusahaan dapat dilihat sebagai sesuatu 

yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau 

dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi dapat dikatakan 

sebagai manfaat atau sumber potensi bagi perusahaan untuk bertahan hidup 
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(Ashforth dan Gibbs, 1990), (Dowling dan Pfeffer, 1975) dalam (Ghozali dan 

Chariri, 2007). 

Ketika terdapat perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan 

nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada posisi terancam. 

Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial masyarakat sering 

dinamakan “legitimacy gap” dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan 

untuk melanjutkan kegiatan usahanya (Ghozali dan Chariri, 2007). Untuk 

mengurangi legitimacy gap tersebut, perusahaan harus mengidentifikasi aktivitas 

yang berada dalam kendalinya dan mengidentifikasi publik yang memiliki 

kekuatan sehingga mampu memberikan legitimasi kepada perusahaan Neu et al. 

(1998) dalam (Ghozali dan Chariri, 2007). 

2.1.2 Teori Keagenan 

Teori keagenan adalah teori tentang keterkaitan antara pemilik (principal) 

dan agen (manajemen perusahaan) atau keterkaitan keagenan terjadi apabila satu 

entitas (pemilik) mendelegasikan kekuasaan/hak/autoritasnya kepada entitas lain 

(agen). Hubungan keagenan ini memberikan ruang bagi terjadinya konflik 

kepentingan potensial antara pemilik dan agen. Selain itu, tidak mungkin bagi 

pemilik atau agen berada pada biaya nol untuk menyakinkan bahwa agen 

akanmembuat keputusan optimal dari pandangan pemilik, sehingga memunculkan 

biaya keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). 

Menurut  Eisenhardt  (1989)  teori  keagenan  menjelaskan  bagaimana 

mengorganisasi dengan cara yang  paling  baik,  suatu  hubungan  yang  

didalamnya (pemilik) menentukan pekerjaan, sedangkan pihak lainnya (agen) 
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melakukannya. Teori tersebut berdalih bahwa di bawah kondisi informasi yang 

tidak sempurna dan ketidakpastian menyelimuti suasana bisnis, dua masalah 

keagenan muncul, yakni: pemilihan yang serba salah (adverse selection) dan 

penyimpangan moral (moral hazard). Pemilihan yang serba salah adalah kondisi 

yang menyebabkan pemilik tidak dapat memastikan apakah agen menunjukkan 

secara akurat kemampuannya untuk melakukan pekerjaan yang wajib 

dilakukannya. Moralhazard adalah kondisi yang menyebabkan pemilik tak dapat 

yakin apakah agen telah melakukan usaha yang maksimal (Eisenhardt,1989). 

Teori keagenan membahas hubungan kontrak antara pemilik dan agen. Ada 

beberapa asumsi yang terkandung dalam teori tersebut, antara lain: (1) pemilik 

dan manajemen adalah rasional, dan masing-masing akan mencapai tujuannya; (2) 

pemilik dan manajemen memiliki kepentingannya masing-masing (self-interest). 

Permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut: 

a. Manajemen lebih tahu tentang informasi perusahaan yang diamanatkan oleh 

pemilik kepadanya daripada pemilik itu sendiri (asimetri informasi). 

b. Jika ada penyimpangan dari yang selayaknya, maka pemilik mungkin tidak 

mengetahui (moral hazard). 

Atas dasar asumsi teori keagenan manajemen mencapai kepentingannya 

sekaligus mewujudkan tujuan pemilik, yakni meningkatkan laba perusahaan (laba 

persisten) dan memberikan dividen yang meningkat. Manajemen mendapatkan 

kepentingannya melalui penilaian  tentang  kinerjanya  yang  baik  yaitu  melalui  

laba  persisten  sebagai  ukuran kinerja internal dan harga saham yang meningkat 

atau return periode mendatang positif sebagai ukuran kinerja eksternal (Scott, 
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2006 dalam Merliana dan Anggarani, 2015). Pemilik mendapatkan 

kepentingannya melalui dividen dan peningkatan return periode mendatang, dan 

memperoleh kepastian tentang laba periode mendatang. Oleh karena itu 

diharapkan laba periode mendatang meningkat, yang dapat ditunjukkan dengan 

laba periode sekarang dan dividen periode sekarang. Untuk itu, bahwa semakin 

besar laba periode sekarang dan dividen periode sekarang maka semakin besar 

laba periode mendatang, yakni laba periode mendatang persisten. 

2.1.3 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Pemikiran yang melandasi Corporate Social Responsibility (Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan) yang sering dianggap inti dari etika bisnis adalah bahwa 

perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi dan legal (artinya kepada 

pemengang saham atau shareholder) tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap 

pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder) yang jangkauannya melebihi 

kewajiban-kewajiban diatas. Nurlela dan Islahudin (2008) dalam (Susilo dan 

Sudarmo, 2012). Tanggung jawab sosial dari perusahaan terjadi antara sebuah 

perusahaan dengan semua stakeholder, termasuk di dalamnya adalah pelanggan 

atau kostumer, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, supplier 

bahkan juga kompetitor. 

Seluruh pelaksanaan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan oleh 

perusahaan akan disosialisasikan kepada publik, salah satunya melalui 

pengungkapan social dalam laporan tahunan perusahaan. Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) secara implisit menjelaskan bahwa laporan tahunan harus 

mengakomodasi kepentingan para pengambil keputusan. Penjelasan tersebut 
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ditulis dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 tahun 2004, 

paragraf kesembilan: 

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tahunan seperti laporan 

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added 

statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan 

hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap 

pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan 

penting”. 

Menurut Tanaya (2004) dalam Ginting (2008) terdapat sedikitnya tujuh 

manfaat tanggung jawab sosial perusahaan yaitu: 

1.  Daya Saing Berkelanjutan (Sustainable Competitiveness) 

a.  Memperkuat reputasi dan merek; 

Dalam abad ini, reputasi dan kesetiaan terhadap merek adalah hal 

sentral dalam berbisnis dan merupakan aset yang penting. Reputasi 

perusahaan di depan stakeholder bisa jadi merupakan hal yang lebih 

sulit dibangun dan memakan waktu, oleh karenanya lebih tahan lama 

serta kompetitor tidak dapat dengan mudah meniru hal tersebut. 

b.  Operasional yang lebih efisien; 

 Efisiensi dicapai melalui efisiensi penggunaan energi dan sumber daya 

alam, mengurangi limbah, danmenjual material daur ulang. Manfaat 

lainnya adalah sumber daya manusia yang lebih baik akibat 

pengurangan ketidakhadiran dan meningkatkan kesadaran karyawan. 

c.  Meningkatkan kinerja keuangan; 
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Berbagai penelitian dan survei akademis telah membuktikan korelasi 

positif antara praktek bisnis yang bertanggung jawab dengan kinerja 

keuangan. 

d.  Meningkatkan penjualan dan kesetiaan konsumen; 

Sejumlah survei dan penelitian telah menyimpulkan adanya pasar yang 

membesar dan bertumbuh bagi produk dan jasa yang dihasilkan oleh 

perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial. 

e.  Meningkatkan kemampuan untuk menarik dan mempertahankan 

pekerja berkualitas; 

Latar belakang yang baik dalam tanggung jawab sosial membantu 

perusahaan dalam hal menarik dan mempertahankan pekerja yang 

berkomiten dan terlatih. 

2.  Menciptakan Peluang Bisnis Baru; 

 Kerjasama yang erat dengan stakeholder kunci dan masyarakat 

menimbulkan peluang untuk mencapai inovasi, kreatifitas, hubungan yang 

lebih baik, dan membuka produk atau pasar baru. 

3.  Menarik dan Mempertahankan Investor dan Mitra Bisnis yang Berkualitas; 

 Melakukan bisnis dan rekan yang tidak bertanggung jawab sosial dapat 

menimbulkan resiko bagi reputasi perusahaan, maka mengadaptasi 

corporatesocial responsibility dapat mengurangi resiko perusahaan. 

4.  Kerjasama dengan Komunitas Lokal; 

 Kerjasama dengan komunitas lokal akan membantu perusahaan dalam 

menyesuaikan produk dan jasa dengan pasar lokal serta mempermudah 
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penggunaan tenaga ahli setempat, jalur distribusi, dan meningkatkan 

kesetiaan pekerja. 

5.  Menghindari Krisis akibat Malpraktek Tanggung Jawab Sosial; 

 Mengacuhkan CSR dapat berakibat pada produk, perusahaan itu sendiri 

maupun seluruh industri yang bersangkutan.Selain itu dapat menimbulkan 

konsekuensi yang besar berupa kehilangan pangsa pasar atau kapitalisasi 

pasar. 

6. Dukungan Pemerintah; 

 Banyak pemerintah yang menyediakan insentif keuangan terhadap inisiatif-

inisiatif CSR yang baik, termasuk didalamnya adalah inovasi yang ramah 

lingkungan. Selain itu, perusahaan tersebut akan mengalami inspeksi yang 

lebih sedikit dan pengawasan yang lebih bebas baik oleh pemerintah 

nasional maupun lokal. 

7. Membangun Modal Politik; 

 Hubungan baik dengan pemerintah dan tokoh politik, mempengaruhi 

peraturan, menata ulang institusi publik dimana perusahaan bergantung, dan 

meningkatkan citra publik perusahaan. 

2.1.4 Profitabilitas 

Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) profitabilitas merupakan suatu 

indicatorkinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan 

perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Secara garis besar, laba 

yang dihasilkan perusahaan berasal dari penjualan dan investasi yang dilakukan 

perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan 
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ukuran kinerja dan efisiensi perusahaan secara keseluruhan. Secara umum, 

profitablitas perusahaan menunjukkan prestasi perusahaan dalam menjabarkan 

penjualan menjadi laba. 

Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas 

dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang 

saham (Hackston dan Milne, 1996). Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas 

perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial. Hackston dan 

Milne (1996) menemukan tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat 

profitabilitas dengan pengungkapan informasi sosial. Belkaoui (2000) mengatakan 

bahwa dengan kepeduliannya terhadap masyarakat (sosial) menghendaki 

manajemen untuk membuat perusahaan menjadi profitable. Vence (1975) dalam 

Belkaoui (2000) mempunyai pandangan yang berkebalikan, bahwa pengungkapan 

sosial perusahaan justru memberikan kerugian kompetitif (competitive 

disadvantage) karena perusahaan harus mengeluarkan tambahan biaya untuk 

mengungkapkan informasi sosial tersebut. 

Semakin tinggi profitabilitas, maka akan semakin tinggi pula taggung jawab 

perusahaan untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya, maka respon 

pasar akan semakin baik terhadap perusahaan. Namun besarnya pengaruh tidak 

langsung antara profitabilitas terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) 

harus dipertimbangkan pula agar dapat membuktikan apakah Corporate Social 

Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap profitabilitas atau tidak. 
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2.1.5 Kepemilikan Manajerial  

Dalam teori agensi dijelaskan bahwa terjadi konflik kepentingan antara 

manajer dan principal yang dikarenakan adanya asimetri informasi.Manajer 

mendapat informasi yang lebih banyak daripada principal.Untuk mengurangi 

adanya konflik tersebut, dapat dilakukan dengan memperbesar jumlah 

kepemilikan manajemen dalam suatu perusahaan.Dengan jumlah kepemilikan 

manajemen yang lebih besar diharapkan keputusan yang diambil tidak hanya 

menguntungkan manajer saja, melainkan dapat menguntungkan bagi pemilik 

perusahaan. 

Konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar 

ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil (Jensen dan 

Meckling, 1976). Dalam hal ini manajer akan berusaha untuk memaksimalkan 

kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya, semakin 

besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan 

manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak 

dan biaya pengawasan (monitoring) menjadi rendah. Manajer perusahaan akan 

mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan image 

perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas 

tersebut (Gray et al. 1988 dalam Anggraini, 2006). 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu tentang Profitabilitas, 

Kepemilikan Manajerial, dan Corporate Social Responsibility (CSR) telah banyak 

dilakukan oleh para peneliti antara lain dilakukan oleh: 
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Sari Wulandari dan Hanifa Zulhaimi (2017) melakukan penelitian mengenai 

Pengaruh Profitabilitas terhadap CSR Pada Perusahaan manufakur dan jasa yang 

terdafar di BEI selama periode tahun 2012 sampai 2014 untuk menguji bagaimana 

Profitabilitas berpengaruh terhadap CSR. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan 

bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap csr. 

 Nedia Elvina, Makhdalena dan Fenny Trisnawati (2016) melakukan 

penelitian mengenai Analisis pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusi, leverage, terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufakur  

yang lisning  di Bursa Efek Indonesia untuk menguji bagaimana Kepemilikan 

manajemen berpengaruh terhadap CSR.  Hasil dari penelitian ini menyimpulkan 

bahwa Kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap CSR.  

 Cut Dinda Anissa dan Nera Marinda Machdar (2019) melakukan penelitian 

mengenai Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan 

profitabilitas terhadap pengungkapan Tanggung jawab sosial perusahaan pada 36 

perusahaan yang terdafar di indeks LQ 45 pada periode 2010-2016 untuk menguji 

bagaimana Kepemilikan manajemen dan profitabilitas berpengaruh terhadap CSR.  

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial  

perusahaan,  sedangkan  kepemilikan  manajerial  dan  profitabilitas  berpengaruh  

positif  terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

2.3 Kerangka Pikir 

 Penelitian ini mengembangkan dari penelitian Cut Dinda Anissa dan Nera 

Marinda Machdar (2019) melakukan penelitian mengenai Pengaruh kepemilikan 



16 
 

 
 

institusional, kepemilikan manajerial, dan profitabilitas terhadap pengungkapan 

Tanggung jawab sosial perusahaan pada 36 perusahaan yang terdafar di indeks 

LQ 45 pada periode 2010-2016 untuk menguji bagaimana Kepemilikan 

manajemen dan profitabilitas berpengaruh terhadap CSR.  Hasil dari penelitian ini 

menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional  berpengaruh negatif terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan,  sedangkan  kepemilikan  

manajerial  dan  profitabilitas  berpengaruh  positif  terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh langsung profitabilitas dan kepemilikan manajerial terhadap CSR. 

 Profitabilitas yang diukur dengan ROE, menjelaskan kecenderungan 

perusahaan untuk menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Ukuran perusahaan 

yang diukur dengan total aktiva perusahaan, semakin besar aktiva perusahaan, 

maka semakin bayak modal yang ditanam dalam aktiva tersebut. Kepemilikan 

manajerial diukur dengan proporsi saham biasa yang dimiliki pihak manajemen 

suatu perusahaan sehingga pihak manajemen tersebut sebagai pemegang saham 

perusahaan. Dari masing – masing variabel dapat menjelaskan pengaruh secara 

langsung maupun secara tidak langsung terhadap CSR. Sehingga alur pemikiran 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Sumber: Dikembangkan oleh peneliti 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Corporate Social Responsibility 

 Hackson dan Milne (1996) dalam Dewi dan Sitinjak (2009) mengemukakan 

profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen semakin bebas dan 

fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang 

saham, sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin 

besar pengungkapan informasi sosial. 

  Singhvi dan Desai (1971) berpendapat bahwa ketika profitabilitas tinggi 

perusahaan mencapai margin keuntungan yang tinggi, menyebabkan kelompok 

manajerial akan termotivasi untuk mengungkapkan informasi lebih banyak untuk 

memberikan reputasi yang baik kepada konsumen, pemegang saham, investor, 

dan pemangku kepentingan lainnya. Di sisi lain, jika profitabilitas rendah atau 

perusahaan menderita kerugian, mereka dapat mengungkapkan informasi yang 

lebih sedikit dalam rangka untuk menutupi alasan untuk kerugian tersebut. Hal 

CSR 
Profitabilitas 

Kepemilikan Manajerial 
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tersebut dikarenakan perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah dianggap 

akan memberikan hal lain yaitu berita baik (good news) bagi para investor, 

diantaranya yaitu dengan mengungkapkan CSR sehingga diharapkan investor 

dapat melihat berita baik dibalik berita profitabilitas rendah perusahaan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

H1:Profitabilitas berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility. 

2.4.2 Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap Corporate Social 

Responsibility 

 Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana pihak manajemen memiliki 

saham perusahaan atau dengan kata lain pihak manajemen tersebut sekaligus 

sebagai pemegang saham perusahaan. Dari perspektif ekonomi, perusahaan akan 

mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut akan meningkatkan nilai 

perusahaan. Dengan menerapkan CSR, perusahaan mengharapkan akan 

memperoleh legitimasi sosial dan dapat memaksimumkan kekuatan keuangannya 

dalam jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang 

melakukan kegiatan CSR mengharapkan akan direspon positif oleh para pelaku 

pasar. Kepemilikan manajerial tidak langsung direspon oleh pasar, tetapi dengan 

adanya kepemilikan manajerial akan mendorong dilakukannya kegiatan–kegiatan 

pertanggujawaban sosial perusahaan sehingga akan direspon positif oleh para 

pelaku pasar. 

 Bringham dan Houston (2001) menyatakan bahwa manajer mempunyai 

wewenang untuk memaksimumkan harga saham perusahaan. Jika manajer 
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meningkatkan harga saham perusahaan maka pemegang saham akan beranggapan 

bahwa kinerja perusahaan semakin membaik dan juga membuat laba perusahaan 

meningkat karena para investor yang menginvestasikan dananya ke perusahaan. 

Sehingga selain manajer mendapatkan kompensasi dari pemegang saham karena 

dinilai telah mampu meningkatkan laba perusahaan, manajer juga mendapat 

return yang diperoleh dari kepemilikan sahamnya tersebut. Hal tersebut tentu 

sangat berpengaruh baik bagi kelangsungan perusahaan dikarenakan disaat kinerja 

manajer sebagai pemegang saham meningkat maka koefisien respon laba akan 

meningkat dengan demikian CSR perusahaan akan lebih luas diungkapkan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

H2:kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap Corporate Social 

Responsibility 

 

 

 

 

 


