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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1 Teori Legitimasi 

Teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang 

berorientassi pada keberpihakan terhadap masyarakat (society), pemerintah, 

individu, dan kelompok masyarakat (Gray et al dalam Lanis dan Richardson, 

2013). Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi harus secara terus menerus 

mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan 

batasan dan norma-norma masyarakat (Rustiarini, 2011). Teori ini menjelaskan 

adanya kontrak sosial perusahaan terhadap masyarakat dan adanya pengungkapan 

sosial lingkungan. Perusahaan dalam hal ini dianjurkan untuk menarik perhatian 

masyarakat dan meyakinkan atas kegiatan operasionalnya agar dapat diterima 

dengan baik dan dianggap legitimate. 

2.1.2 Teori Stakeholder 

Teori stakeholder didasarkan pada gagasan bahwa di luar pemegang 

saham ada beberapa agen yang berkepentingan dalam tindakan dan keputusan 

perusahaan. Teori stakeholder mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan 

ditentukan oleh para stakeholder. Perusahaan berusaha mencari pembenaran dari 

para stakeholder dalam menjalankan operasi perusahaannya. Semakin kuat posisi 

stakeholder, semakin besar pula kecenderungan perusahaan mengadaptasi diri 

terhadap keinginan para stakeholder tersebut, (Rawi dan Muchlish dalam Rahayu, 

2015). Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 
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hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat 

bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, 

masyarakat, analisis, dan pihak lain) (Yoehana, 2013). 

Esensi teori stakeholder tersebut di atas jika ditarik interkoneksi dengan 

teori legitimasi yang mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya mengurangi 

expectation gap dengan masyarakat sekitar guna meningkatkan legitimasi 

(pengakuan) masyarakat, ternyata terdapat benang merah.  Untuk itu, perusahaan 

hendaknya menjaga reputasi yaitu dengan cara menggeser pola orientasi (tujuan) 

yang semula semata-mata diukur dengan economic measurement yang cenderung 

shareholder orientation ke arah memperhitungkan faktor sosial sebagai wujud 

kepedulian dan keberpihakan terhadap masalah sosial masyarakat (stakeholder 

orientataion) (Hadi, 2011).   

2.1.3 Teori Keagenan (Agency Theory)  

Teori keagenan menyatakan adanya hubungan antara prinsipal dan agen.  

Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak dimana satu atau lebih prinsipal 

menyewa orang lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa dan kepentingan 

mereka yaitu dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan 

kepada agen (Jensen dan Meckling dalam Meita dan Nur, 2015).  Teori keagenan 

mengemukakan bahwa antara pihak principal (pemilik) dan agent (manajer) 

memiliki kepentingan yang berbeda sehingga memunculkan konflik yang 

dinamakan konflik keagenan (agency conflict).  

 

2.1.4 Teori Kontrak Sosial (Social Contract Theory)  
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Teori ini muncul karena adanya interelasi dalam kehidupan sosial 

masyarakat, agar terjadi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, termasuk 

dalam lingkungan. Untuk itu, agar terjadi keseimbangan (equality), maka perlu 

kontrak sosial baik secara tersusun baik secara tersurat maupun tersirat, sehingga 

terjadi kesepakatan-kesepakatan yang saling melindungi kepentingan masing-

masing   (Nor Hadi, 2011). Social Contract dibangun dan dikembangkan, salah 

satunya untuk menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap masyarakat 

(society). Di sini, perusahaan atau organisasi memiliki kewajiban pada masyarakat 

untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Interaksi perusahaan dengan masyarakat 

akan selalu berusaha untuk memenuhi dan mematuhi aturan dan norma-norma 

yang berlaku di masyarakat, sehingga kegiatan perusahaan dapat dipandang 

legitimate. 

2.1.5 Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk 

berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan 

memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada 

keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Di Indonesia, corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial 

perusahaan sudah diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas pada Pasal 74 yang berbunyi  “perseroan yang menjalankan 

kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan” 
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Program corporate social responsibility di Indonesia masih terbatas pada 

realisasi program charity yang belum mampu memberdayakan masyarakat 

miskin. Keterbatasan kontribusi tersebut disebabkan motif realisasi program 

corporate social responsibility untuk meredam konflik dengan masyarakat sekitar 

dan karena program tersebut belum melibatkan masyarakat pada setiap tahapan 

pelaksanaan program. Banyak perusahaan yang telah beroprasi di Indonesia tetapi 

belum merealisasikan program corporate social responsibility. Walaupun pada 

periode sekarang dan mendatang telah ada keterbukaan sistem politik yang 

memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya termasuk 

menuntut realisasi program corporate social responsibility.  

Menurut Suharto (2008) Corporate social responsibility memiliki empat 

manfaat terhadap perusahaan, yaitu sebagai berikut : [1] Brand differentiation, 

yaitu citra perusahaan yang khas,baik, dan etis di mata publik. [2] Human 

resources, yaitu dapat membantu perekrutan karyawan baru yang berkualifikasi 

tinggi. [3] License to operate, mendorong adanya izin bisnis dari pemerintah dan 

publik. [4] Risk management, corporate social responsibility berguna bagi 

perusahaan dalam mengelola resiko bisnis.  

Pelaksanaan corporate social responsibility diukur berdasarkan 

pengungkapan informasi corporate social responsibility dalam laporan tahunan 

perusahaan yang dinilai dengan membandingkan jumlah pengungkapan yang 

dilakukan perrusahaan dengan jumlah pengungkapan yang disyaratkan 

berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI). Maka rumus untuk pengukuran 

pengungkapan CSR yaitu :  
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Dimana :  

CSRij :  Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan   

   perusahaan  

 

Xij      : 1 jika item y diungkapkan; 0 jika item y tidak diungkapkan 

            Dengan demikian 0 ≤ CSRij ≤ 1 

 

Nj : jumlah item untuk perusahaan j, nj ≤ 78 

 

2.1.6. Agresivitas Pajak 

Agresivitas pajak atau perencanaan pajak adalah suatu skema transaksi 

yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan 

kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli 

pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Tindakan 

ini menjadi perhatian publik karena tindakan ini tidak sesuai dengan harapan 

masyarakat dan juga dapat merugikan negara. Balakrishnan et al (2011) 

menyatakan bahwa perusahaan yang agresif terhadap pajak ditandai dengan 

transparansi yang lebih rendah. Agresivitas pajak dapat memberi keuntungan 

seperti adanya penghematan pajak untuk aktivitas investasi perusahaan. 

Adapun yang menjadi proksi utama untuk menghitung agresivitas pajak 

dalam penelitian ini adalah Effective Tax rates (ETR). ETR menggambarkan 

presentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh 

total pendapatan sebelum pajak. Selain itu, ETR merupakan proksi yang  paling 

banyak digunakan dalam penelitian terdahulu dan untuk mengetahui adanya 
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agresivitas pajak dapat dilihat dari nilai ETR yang rendah (Lanis dan Richardson, 

2013). ETR yang rendah menunjukan beban pajak penghasilan lebih kecil dari 

pendapatan sebelum pajak. Proksi ETR dapat dihitung dari : 

    
                       

                        
 

2.1.7. Kepemilikan Publik 

Kepemilikan saham oleh publik dapat diartikan sebagai jumlah saham 

yang dimiliki oleh publik. Pengertian publik disini adalah pihak individu di luar 

manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Semakin 

besar proporsi kepemilikan saham publik, semakin banyak pihak yang 

membutuhkan informasi tentang perusahaan, sehingga banyak pula butir-butir 

informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Selain itu juga semakin besar 

saham yang dimiliki oleh publik,  akan semakin banyak informasi yang 

diiungkapkan dalam laporan tahunan, investor ingin memperoleh informasi 

seluas-luasnya tentang tempat berinvestasi serta dapat mengawasi kegiatan 

manajemen, sehingga kepentingan dalam perusahaan terpenuhi (A’inun Na’im 

dan Fuad Rakhman dalam Sriayu dan Mimba, 2013). 

Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh publik akan melakukan 

pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih besar daripada perusahaan yang 

sahamnya tidak dikuasai oleh publik. Perusahaan yang sudah lama berdiri akan 

memiliki tanggung jawab sosial yang semakin besar, karena semakin tingginya 

kepercayaan investor dan masyarakat luas. Akibatnya, perusahaan harus 

memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada investor dan masyarakat luas, 

tidak hanya berupa laporan keuangan tetapi juga berupa pengungkapan tanggung 
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jawab sosial.  Pengungkapan corporate social responsibility akan secara proaktif 

menaikkan ketertarikan publik dengan mendorong pertumbuhan dan 

perkembangan komunitas. Pada dasarnya, corporate social responsibility merupakan 

suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam upaya untuk menaikkan 

ketertarikan publik dengan memperhatikan tiga garis dasar (triple bottom line) : 

People, Planet, Profit. Perusaahaan dengan kepemilikan publik ditekankan untuk 

mengungkapkan informasi tambahan mengenai masalah visbilitas dan 

akuntabilitas yang disebabkan oleh sejumlah besaar pemangku kepentingan. 

    
                               

                             
        

2.1.8. Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan merupakan ukuran mengenai besar kecilnya suatu 

perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan variabel yang sering menjelaskan 

berbagai macam variasi pengungkapan sosial yang digunakan perusahaan dalam 

laporan tahunan perusahaan. Ukuran perusahaan dapat memengaruhi luas 

pengungkapan informasi dalam laporan keuangan mereka.  Secara umum 

perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada 

perusahaan kecil. Skala ukuran perusahaan dapat mempengaruhi luas 

pengungkapan informasi dalam laporan keuangan mereka. Perusahaan yang besar 

biasanya memiliki aktivitas yang lebih banyak dan kompleks, mempunyai dampak 

yang lebih besar terhadap masyarakat, memiliki shareholder  yang lebih banyak, 

serta mendapat perhatian lebih dari kalangan publik, maka dari itu perusahaan 

besar mendapat tekanan yang lebih untuk mengungkapkan pertanggung jawaban 

sosialnya. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Corporate Social 
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Responsibility tercermin dalam teori agensi yang menjelaskan bahwa perusahaan 

besar mempunyai biaya agensi yang besar, oleh karena itu perusahaan besar akan 

lebih banyak mengungkapkan informasi daripada perusahaan  kecil (Okky dan 

Titik, 2015). Penelitian variabel ukuran perusahaan diukur dengan logaritma 

natural total asset. Ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut:   

                                  

2.1.9. Leverage 

Leverage merupakan alat ukur bagi perusahaan seberapa besar perusahaan 

tersebut tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Perusahaan 

yang mempunyai tingkat leverage tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman 

luar untuk membiayai asetnya.  Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat 

leverage  lebih rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. 

Dengan demikian, tingkat leverage perusahaan 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 (Jensen 

dan Meckling, dalam Meita dan Nur, 2015).  Perusahaan dengan rasio leverage 

yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas 

dari perusahaan dengan rasio leverage yang rendah. Adapun pengkuran untuk 

variabel leverage dalam penelitian ini menggunakan rumus : 
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2.2 Menurut Pandangan Islam 

Berdasarkan dalil-dalil syar’i dari Al-Qur’an dan As-Sunnah bahwa setiap 

muslim wajib mentaati pemimpinnya selama pemimpin itu masih dalam kategori 

muslim dan selama pemimpinnya tidak memerintahkan dengan suatu 

kemaksiatan. Begitu pula halnya dengan peraturan perpajakan yang telah 

ditetapkan pemerintah, pemungutan pajak boleh dilakukan selama hal tersebut 

tidak merujuk pada perbuatan zalim dan menjadi batil. Dalam keadaan 

kekosongan Baitul Mal, seorang Khalifah tetap wajib mengadakan berbagai 

kebutuhan pokok rakyatnya, untuk mencegah timbulnya kemudharatan, dan 

mencegah suatu kemudaratan adalah juga kewajiban, alasan utama 

diperbolehkannya pemungutan pajak adalah untuk mewujudkan kemaslahatan 

umat. Dalam hal mewujudkan kemashlahatan umat, manusia harus saling tolong 

menolong. Upaya tolong menolong ini salah satu bentuknya adalah dengan 

membayar zakat dan menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab sosial di 

masyarakat. Hal ini dijelaskan pada firman Allah SWT dalam QS al-Maidah Ayat 

2. 

َ إِنَّ  ْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّقُوا َّللاَّ  َوتََعاَونُوا َعلَي اْلبِرِّ َوالتَّقَْوٰى َوََل تََعاَونُوا َعلَي اْْلِ

َ َشِديُد اْلِعقَاِب  ﴾٢﴿المائدة: َّللاَّ  

Artinya :  “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya” 

 

 

https://www.blogger.com/null
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2.3 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai pengungkapan corporate social responsibility terus 

berkembang dan dihubungkan dengan  variabel  lain  yang  dapat  memengaruhi  

pengungkapan corporate social responsibility. Terdapat beberapa penelitian 

terdahulu terkait dengan variabel agresivitas pajak, kepemilikan publik, ukuran 

perusahaan, leverage dan pengungkapan corporate social responsibility. Berikut 

adalah uraian singkat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian 

ini  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No 

Nama 

Peneliti 

dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 

Hasil 

Penelitian 

1.  Lanis dan 

Richardson 

(2013) 

Corporate 

Social 

Responsibility 

and Tax 

Aggressiveness:

a test of 

legitimacy 

theory 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Agresivitas 

Pajak 

Agresivitas 

Pajak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pengungkapan 

CSR 

2. Maria Rio 

Rita dan 

Sartika 

(2013) 

Pengaruh 

Profitabilitas 

dan 

Kepemilikan 

Saham Publik 

Terhadap Luas 

Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Pengungkapan 

Corporate 

Soial 

Responsibility 

Profitabilitas 

dan 

Kepemilikan 

Saham Publik 

Profitabilitas 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pengungkapan 

CSR. 

Kepemilikan 

saham publik 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pengungkapan 

CSR. 
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No 

Nama 

Peneliti 

dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 

Hasil 

Penelitian 

3. Arifur 

Khan, 

Mohamm

ad Badrul 

Muttakin 

dan Javed 

Siddiqui 

(2012) 

Corporate 

Governance and 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Disclosures: 

Evidence from 

an Emerging 

Economy 

Coporate 

Social 

Responsibility 

Corporate 

Governance 

Corporate 

Governance 

berpengaruh 

terhadap 

pengungkapan 

CSR. 

4. Meita 

Wahyu 

Rindawati 

dan Nur 

Fadjrih 

Asyik 

(2015) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Leverage, dan 

Kepemilikan 

Publik terhadap 

Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility  

Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(CSR) 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Leverage, dan 

Kepemilikan 

Publik 

Profitabilitas 

berpengaruh 

terhadap 

pengungkapan 

CSR dan ukuran 

perusahaan, 

leverage, serta 

kepemilikan 

publik tidak 

berpengaruh 

terhadap 

pengungkapan 

CSR 

5. Gusti Ayu 

Putu 

Wiwik 

Sriayu 

dan Ni 

Putu Sri 

Harta 

Mimba 

(2013) 

Pengaruh 

Karakteristik 

Perusahaan 

Terhadap 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Disclosure 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Disclosure 

Pengaruh 

Karakteristik 

Perusahaan 

Leverage, size 

of board of 

commissioners 

dan profitability 

tidak  

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Corporate 

Social 

Responsibility  

Disclosure. 

Company Size, 

foreign 

ownership dan 

public 

ownership 

berpengaruh  

signifikan 

terhadap 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Disclosure 
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No 

Nama 

Peneliti 

dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 

Hasil 

Penelitian 

6. Subagio 

(2016) 

Pengaruh 

political 

Visibility, 

Leverage, Dan 

Kepemilikan 

Saham 

Institusional 

Terhadap 

Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Political 

Visibility, 

Leverage, Dan 

Kepemilikan 

Saham 

Institusional 

Political 

Visibility dan 

Leverage 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pengungkapan 

CSR. 

Kepemilikan 

Saham 

Institusional 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Pengungkapan 

CSR 

7. Nanda 

Ingga 

Nusantari, 

Nila 

Firdausi 

Nuzula, 

dan 

Agung 

Darono 

(2015) 

Pengaruh 

Agresivitas 

pajak terhadap 

Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(CSR) 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Agresivitas 

Pajak 

Agresivitas 

Pajak tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pengungkapan 

CSR 

8.  Azwir 

Nasir, 

Pipin 

Kurnia 

dan 

Teguh 

Dheki 

Hakri 

(2013) 

Pengaruh 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Leverage, 

Profitabilitas, 

Ukuran, Dan 

Umur 

Perusahaan 

Terhadap 

Pengungkapan 

Pertanggung 

jawaban Sosial 

Perusahaan 

Pengungkapan 

Pertanggung 

jawaban Sosial 

Perusahaan 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Leverage, 

Profitabilitas, 

Ukuran, Dan 

Umur 

Perusahaan 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Profitabilitas, 

dan Ukuran 

Perusahaan 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Pengungkapan 

Pertanggung 

jawaban Sosial 

Perusahaan. 

Leverage dan 

Umur 

Perusahaan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 
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   (H2) 

(H1) 

(H3) 

(H4) 

(H5) 

No 

Nama 

Peneliti 

dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 

Hasil 

Penelitian 

pengungkapan 

pertanggungjaw

aban sosial 

perusahaan  

9. Gusti Ayu 

dan Ida 

Bagus 

(2014) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Dan  

Kepemilikan 

Saham Publik 

Pada 

Pengungkapan 

Csr 

Pengungkapan 

CSR 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Dan  

Kepemilikan 

Saham Publik 

Profitabilitas, 

ukuran 

perusahaan, dan 

kepemilikan 

publik 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pengungkapan 

CSR 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian terdahulu yang 

sudah dijabarkan, penelitan ini menguji pengaruh agresivitas pajak, kepemilikan 

publik, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility dengan kerangka pemikiran dari penelitian ini pada gambar 2.1 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

  

 

 

               

 

 

Parsial     = 
Simultan  =    

 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility (Y) 

Kepemilikan Publik (X2) 

Agresivitas Pajak (X1) 

Ukuran Perusahaan (X3) 

Leverage (X4) 

(Sumber: data yang diolah tahun 2017) 
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2.5 Pengembangan Hipotesis 

            Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka dapat dibuat 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility 

 

Dalam pengungkapan corporate social responsibility, ada beberapa faktor 

yang memengaruhi, salah satunya adalah agresivitas pajak. Perusahaan yang 

agresif pajak cenderung mengungkapkan corporate social responsibility yang 

lebih dibandingkan perusahaan yang non agresif pajak. Hal ini dikarenakan 

perusahaan yang melakukan tindakan agresif pajak telah melakukan tindakan 

yang bertentangan dengan teori legitimasi. Sehingga perusahaan yang agresif 

pajak cenderung mengungkapkan informasi tambahan terkait dengan kegiatan 

Coporate Social Responsibility (CSR) di berbagai bidang dalam rangka 

meringankan perhatian publik dan mencari simpati dari masyarakat agar tetap 

dipandang legitimate. Hasil penelitian Lanis dan Richardson (2013) menyatakan 

bahwa agresivitas pajak berpengaruh signifikan terhadap  Pengungkapan 

corporate social responsibility. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis 

yang diajukan adalah : 

H1 :Diduga agresivitas pajak berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility 
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2. Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility 

Perusahaan go public yang ada di BEI adalah perusahaan-perusahaan yang 

memiliki proporsi kepemilikan saham oleh publik, yang artinya bahwa semua 

aktivitas dan keadaan perusahaan harus dilaporkan dan diketahui oleh publik 

sebagai salah satu bagian pemegang saham. Akan tetapi tingkat kepemilikan 

sahamnya berbeda-beda satu sama lain. Hasil penelitian Gusti Ayu dan Sri Harta 

(2013) menyatakan bahwa public ownership berpengaruh signifikan terhadap 

Pengungkapan corporate social responsibility. Perusahaan yang go public  

dituntut untuk lebih transparan mengungkap informasi yang memadai dan relevan 

dengan tujuan menciptakan pasar modal yang efisien.  Dengan proporsi saham 

yang dimiliki publik lebih besar, akan berakibat pengawasan dari publik lebih 

besar.  Investor dari pihak diluar manajemen atau investor publik membutuhkan 

perlindungan investasi yang mereka tanam, perlindungan ini dapat berupa 

informasi nonkeuangan dan keuangan yang disampaikan perusahaan melalui 

laporan tahunan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan (Meita dan Nur, 

2015). Perusahaan yang memiliki public ownership yang tinggi menunjukkan 

bahwa perusahaan dianggap mampu beroperasi dan memberikan deviden yang 

sesuai kepada masyarakat sehingga cenderung akan mengungkapkan informasi 

sosial yang lebih luas. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang 

diajukan adalah : 

H2: Diduga kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility 
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3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility 

 Perusahaan yang lebih besar melakukan aktivitas yang lebih banyak 

sehingga memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat, Menilik lebih 

banyak pemegang saham yang punya perhatian terhadap program sosial yang 

dilakukan perusahaan dan laporan tahunan merupakan alat yang efisien untuk 

mengkomunikasikan informasi ini. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility tercermin dalam teori agensi yang 

menjelaskan bahwa perusahaan besar mempunyai biaya agensi yang besar pula, 

sehingga akan mengungkapkan lebih banyak informasi dibanding perusahaan 

kecil. Hasil penelitian Gusti Ayu Sriayu dan Sri Harta (2013) menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis 

yang diajukan adalah : 

H3: Diduga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility 

 

4. Pengaruh Leverage terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility 

Leverage merupakan alat yang digunakan untuk mengukur pembiayaan 

asset perusahaan yang dibiayai oleh kreditur. Perusahaan akan lebih terdorong 

dalam mengungkapkan Corporate Social Responsibility yang lebih luas apabila 

memiliki rasio leverage yang tinggi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

informasi kreditur (Hidayat dalam Gusti Ayu dan Ni putu, 2013). Kreditur 

memerlukan pengungkapan tangung jawab sosial perusahaan sebagai informasi 
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untuk mengevaluasi risiko secara benar (Marie et al dalam Gusti Ayu dan Ni putu, 

2013 ). 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.  Perusahaan 

dengan rasio leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan 

pengungkapan yang lebih luas dari perusahaan dengan rasio leverage yang 

rendah. Hasil penelitian Subagio (2016) menyatakan bahwa leverage memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan corporate social responsibility. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan adalah : 

H4: Diduga leverage berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility 

 

5. Pengaruh Agresivitas Pajak, Kepemilikan Publik, Ukuran Perusahaan, dan 

Leverage secara Simultan  terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility 

Pengungkapan corporate social responsibility dapat  dipengaruhi oleh 

beberapa faktor secara bersamaan. Faktor tersebut antara lain agresivitas pajak, 

kepemilikan publik, ukuran perusahaan, dan leverage. Adanya tindakan agresif 

pajak menyebabkan perusahaan mengungkapkan corporate social responsibility 

yang lebih besar dikarenakan perusahaan tersebut ingin tetap dianggap legitimate. 

Selain itu adanya kepemilikan publik dengan proporsi saham yang dimiliki lebih 

besar, akan berdampak pada pengawasan publik yang lebih besar.  Investor dari 

pihak diluar manajemen atau investor publik membutuhkan perlindungan 

investasi yang mereka tanam, perlindungan ini dapat berupa informasi 

nonkeuangan dan keuangan yang disampaikan perusahaan melalui laporan 
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tahunan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan.  Oleh karena itu, 

semakin tinggi proporsi saham yang dimiliki publik maka tingkat kelengkapan 

pengungkapan laporan tahunan akan semakin tinggi pula. Ukuran perusahaan juga 

menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pengungkapan corporate social 

responsibility. Menurut Siregar dan Utama (dalam Meita Wahyu, 2015) semakin 

besar ukuran perusahaan, informasi yang tersedia untuk investor dalam 

pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi saham semakin banyak. 

Disisi lain, perusahaan yang mempunyai tingkat leverage tinggi berarti sangat 

bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya.  Sedangkan perusahaan 

yang mempunyai tingkat leverage  lebih rendah lebih banyak membiayai asetnya 

dengan modal sendiri.  Dengan demikian, tingkat leverage perusahaan 

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.  Perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi memiliki 

kewajiban untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas dari perusahaan 

dengan rasio leverage yang rendah. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis 

yang diajukan adalah : 

H5 :  Diduga agresivitas pajak, kepemilikan publik, ukuran perusahaan, 

dan leverage secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility 

 


