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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Legitimasi 

 Konsep teori legitimasi memandang perusahaan sebagai suatu entitas yang 

memiliki semacam ikatan “kontrak” dengan masyarakat. Seperti yang di 

ungkapkan menurut Ghozali dan Chariri (2007), yang melandasi teori legitimasi 

adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat di mana 

perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Dengan terpenuhinya 

kontrak tersebut maka suatu perusahaan dapat melegitimasi suatu perusahaan atau 

organisasi dan juga aktivitasnya. Dengan kata lain, jika kelangsungan hidup 

(going concern) suatu perusahaan atau organisasi bergantung pada penilaian 

masyarakat luas akan organisasi tersebut. 

 Teori legitimasi menyebutkan bahwa suatu organisasi akan terus 

mengikuti perkembangan norma yang muncul di dalam masyarakat. Karena 

perubahan waktu, norma yang terdapat di dalam masyarakat juga sering 

mengalami perubahan dan perusahaan di harapkan selalu mengikuti 

perkembangannya. Dowling dan Preffer (dalam Chariri dan Ghozali, 2007) 

menjelaskan bahwa teori legitimasi ini bermanfaat dalam menganalisis perilaku 

dalam organisasi. Mereka mengatakan (p.131) “Karena legitimasi adalah hal yang 

penting bagi organisasi, batasan-batasan yang di tekankan oleh norma-norma dan 

nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya 

analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan”. 
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2.2 Teori Stakeholder 

 Stakeholder theory merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara 

perusahaan dengan stakeholder-nya. Suatu perusahaan tidak hanya bertanggung 

jawab kepada pemilik (shareholder) melainkan juga kepada stakeholder. 

Stakeholder sering di kaitkan dengan investor dan kreditor, akan tetapi 

stakeholder mempunyai kaitan yang lebih luas seperti kepada pemerintah, 

masyarakat, konsumen, dan lain-lain. Menurut Ghozali dan Chariri (2007), 

stakeholder theory  menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya 

beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi 

stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, suplier, pemerintah, 

masyarakat, analis dan pihak-pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu 

perusahaan sangat di pengaruhi oleh dukungan yang di berikan oleh stakeholder 

kepada perusahaan tersebut. Kouhy dan Adams (1994, p.53 dalam Ghozali dan 

Chariri, 2007)  mengatakan bahwa “Kelangsungan hidup perusahaan tergantung 

pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus di cari sehingga aktivitas 

perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin powerful stakeholder, 

makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial di anggap 

sebagai bagian dari dialog antar perusahaan dengan stakeholdernya. 

 

2.3 Teori-teori yang Melandasi Pemikiran Tentang CSR 

 Oliver Laas (2010) dalam Mardikanto (2014), mengemukakan sedikitnya 

5 landasan yang menempatkan CSR sebagai strategi bisnis, yaitu: 
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1. CSR sebagai strategi bersaing (Porter dan Kramer) yaitu menempatkan CSR 

sebagai keunikan bisnis untuk memenangkan persaingan. Hal ini di 

sebabkan karena, perusahaan yang melakukan CSR memiliki keunikan yang 

terkait dengan tanggung jawabnya dalam pengelolaan bisnis yang tidak 

hanya mengejar keuntungan ekonomi, bisnis yang senantiasa mentaati 

hukum/peraturan yang berlaku, hukum yang selalu mengedepankan etika 

(jujur,transparan,anti korupsi, dan lain-lain), serta senantiasa peduli dengan 

masalah-masalah (sosial) yang sedang di hadapi oleh masyarakat di 

sekitarnya. 

2. CSR sebagai strategi pengelolaan sumber daya alam (Wererfelt/Bennety) 

yang tidak hanya memiliki makna pelestarian sumberdaya hayati, tetapi juga 

mencegah kerusakan sumber daya alam yang mengakibatkan bencana, tetapi 

juga pelestarian sumberdaya yang di butuhkan bagi keberlanjutan bisnis 

(bahan baku dan energi). Selain itu, pengelolaan sumber daya alam melalui 

praktik-praktik: reduce (penghematan), reus (pemanfaatan ulang), dan 

recycle (pemanfaatan produk daur ulang), sesungguhnya merupakan praktik 

bisnis yang menguntungkan. 

3. CSR sebagai strategi memuaskan stakeholder (freeman), merupakan praktik 

bisnis yang terus menerus menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan 

internal dan pelanggan eksternal untuk selanjutya. Kepuasan dan loyalitas 

pelanggan, pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan aksesibilitas 

dalam memperoleh permodalan, aksesibilitas pemasaran produk, serta 

aksesibilitas kebijakan untuk memperoleh dukungan politik dari pemerintah 
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dan tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu kepuasan dan loyalitas pelanggan 

juga merupakan strategi yang dapat di andalkan sebagai keunggulan 

bersaing untuk menghadapi pesaing tradisional dan pesaing baru yang 

potensial 

4. CSR sebagai mengatasi isi dan krisis (Asnoff), oleh pelaku bisnis dapat 

digunakan sebagai “alat” untuk memperoleh dukungan dari para pemangku 

kepentingan dalam menghadapi isu-isu (negatif, yang merugikan) melaui 

terbangunnya citra perusahaan (seperti: isu lingkungan, isu kualitas produk, 

dan lain-lain). Di lain pihak, praktik CSR yang membangun kepuasan dan 

loyalitas pelanggan, sangat efektif dalam menghadapi krisis (utamanya yang 

berkaitan degan krisis keuangan, krisis pemasaran, krisis ketenagakerjaan). 

5. CSR sebagai implementasi strategi philanthropy, manajemen lingkungan, 

dan penilaian dampak. Strategi phlanthropy akan berdampak pada: 

kepuasan dan loyalitas pelanggan utamanya dalam menghadapi isu-isu dan 

krisis. Manajemen lingkungan akan berdampak pada terjaminnya pasokan 

bahan baku dan energi, kenaikan keuntungan dari penghematan biaya 

produksi, dan terhindar dari ancaman bencana atau kerusakan sumber daya 

alam. Penilaian dampak, akan menjaga atau mencegah terjadinya isu-isu dan 

krisis kepercayaan dari stakeholder.  

 

2.4 Corporate Social Responsibility 

Secara teoritis, CSR dapat di definisikan sebagai tanggung jawab moral 

suatu perusahaan terhadap para stakeholder, terutama masyarakat sekitar wilayah  
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aktifitas operasi perusahaan tersebut. CSR memberikan perhatian terhadap 

lingkungan dan sosial ke dalam aktifitas operasinya. Seperti yang di jelaskan oleh 

Darwin (dalam Anggraini, 2006) pertanggungjawaban sosial adalah mekanisme 

bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap 

lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya terhadap pihak-pihak 

yang berkepentingan. Dengan demikian, operasi bisnis yang dilakukan oleh 

perusahaan tidak hanya berkonsentrasi dalam profit, akan tatapi juga harus 

berkomitmen pada pembangunan sosial ekonomi secara menyeluruh dan 

berkelanjutan. 

 Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah proses pengkomunikasian 

efek-efek lingkungan sosial dan atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada 

kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara 

keseluruhan Gray, et al (dalam waryanto 2010). Di Indonesia, dalam kebijakan 

pemerintah terhadap Corporate Social Responsibility (CSR), pemerintah membuat 

peraturan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 

2007 tentang “Perseroan Terbatas” dalam Bab V Pasal 74, yang di nyatakan 

bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial 

dan Lingkungan. Di uraikan pula bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan 

merupakan kewajiban perseroan yang di anggarkan dan di perhitungkan sebagai 

biaya perseroan, dan pelanggaran atas kewajiban tersebut akan di kenakan sanksi. 

Lebih lanjut, Hackston dan Milne 1996, dalam (Sembiring 2005) mendefinisikan 

Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai proses pengkomunikasian dampak 
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sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap kelompok 

khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. 

 Pengungkapan lingkungan, sosial, dan ekonomi perusahaan dapat 

dilakukan dengan mengungkapkan hal tersebut pada laporan tahunan perusahaan 

atau mengungkapkannya ke dalam laporan yang terpisah (sustainability report). 

Menurut Witoelar (2005) ada beberapa manfaat yang di peroleh perusahaan yang 

menerbitkan sustainability report, antara lain : 

1. Meningkatkan Citra Perusahaan 

2. Disukai Konsumen 

3. Diminati Investor 

4. Dipahami oleh stakeholder 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Tinjauan umum mengenai literatur-literatur yang membahas ataupun 

meneliti tentang pengungkapan corporate social responsibility (CSR) pada Bank 

secara online di website mereka telah banyak di lakukan dan dapat di jadikan 

dasar yang relevan untuk dapat melakukan penelitian selanjutnya. 

 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel yang di 

gunakan 

Hasil 

1 Manuel 

Castelo 

Corporate 

Social 

Variabel 

independen 

Meneliti situs dan 

laporan tahunan 
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Branco, Lúcia 

Lima 

Rodrigues 

(2006) 

Responsibility 

Communication 

by Portuguese 

Bank. 

 

:Ukuran 

perusahaan, 

struktur 

kepemilikan 

 

Variabel 

dependen : CSR 

Bank Portugis untuk 

menentukan tingkat 

pelaporan CSR 

mereka. Mereka 

menemukan bahwa 

bank sangat terlihat 

cenderung untuk 

mengungkapkan 

CSR lebih sehingga 

dapat meningkatkan 

citra perusahaan 

mereka. Bank 

dengan visibilitas 

yang lebih tinggi di 

kalangan konsumen 

tampaknya 

menunjukkan 

perhatian yang lebih 

besar untuk 

memperbaiki citra 

perusahaan melalui 

pengungkapan 

informasi tanggung 

jawab sosial. 

 

2 Robert Ebo 

Hinson 

(2011) 

Online CSR 

Reportage From 

Award-Winning 

Versus Non-

Winning Bank 

Awards in 

Variabel 

independen : 

Ukuran 

perusahaan, 

struktur 

kepemilikan, 

Menganalisis 

reportase CSR di 

empat bank, 

Temuannya Bank 

Pembangunan 

Pertanian, bank yang 
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Ghana. 

 

internasionalitas 

 

Variabel 

Dependent : 

Tanggung 

Jawab Sosial 

paling bertanggung 

jawab sosial dari 

penghargaan tahunan 

memiliki reportase 

CSR secara online 

terlemah dalam studi 

dengan hanya satu 

laporan CSR secara 

online. 

 

3 Vitor Hugo 

Vilar dan 

João Simão 

(2015) 

CSR disclosure 

on the web: big 

themes in the 

banking sector. 

 

Variabel 

independent : 

Ukuran 

perusahaan, 

geografis 

 

Variabel 

dependent : CSR 

Menganalisis 

website sepuluh 

bank besar dari 

berbagai daerah di 

dunia untuk 

menentukan tingkat 

pengungkapan CSR 

mereka. Temuan 

mereka 

menunjukkan bahwa 

bank-bank dari 

daerah berkembang 

mengungkapkan 

informasi tanggung 

jawab sosial  lebih 

detail di situs Web 

mereka 

dibandingkan 

dengan bank-bank di 

daerah yang kurang 

berkembang. Bank-
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bank yang terletak di 

Eropa, benua 

Amerika, dan 

Oceania adalah 

mereka yang 

mengungkapkan 

informasi lebih 

lanjut. Menegaskan 

bahwa 

pengungkapan 

tanggung jawab 

sosial oleh bank-

bank lebih besar dan 

lebih rinci sesuai 

dengan indeks 

pembangunan negara 

dimana mereka 

beroperasi. 

 

4 Merve Kiliҫ 

(2016) 

Corporate 

social 

responsibility 

(CSR) Online 

disclosure in the 

banking 

industry: 

evidence of 

Turkey 

 

Variabel 

Independent : 

Ukuran 

perusahaan, 

struktur 

kepemilikan, 

listing on bursa 

dan 

internasionalitas 

 

Variabel 

dependent : 

Temuan penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa ukuran, 

terdaftar dan 

beberapa bank 

terdaftar lebih 

memberikan 

pengungkapan CSR 

secara online di 

banding dengan 

bank lain. Bank 

sangat terlihat 
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Tanggung 

Jawab Sosial 

mengungkapkan 

informasi lebih 

lanjut tentang 

kegiatan (CSR) 

mereka di banding 

dengan Bank-bank 

dengan visibilitas 

yang lebih rendah.  

 

 

2.6 Konsep CSR dalam Pandangan Islam 

 Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) yang diimplementasikan 

ternyata di dukung selaras dengan nilai-nilai islam. Islam mengajarkan untuk 

selalu memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam semua tindakannya dalam 

upaya memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan. Konsep tanggung jawab dalam 

islam mempunyai sifat ganda yang terfokus pada tingkat mikro (individu) dan 

tingkat makro (sosial). 

 Secara normatif, Corporate Social Rsponsibility (CSR) telah di regulasi 

dalam beberapa peraturan sebagai sebuah kewajiban bagi korporat untuk peduli 

terhadap perbaikan sosial dan lingkungan. Disisi lain, Corporate Social 

Responsibility (CSR) dalam perspektif Islam merupakan salah satu konsep 

kedermawanan yang sangat di anjurkan, yaitu sesuai firman Allah SWT dalam Al-

Qur’an Surat al-Baqarah ayat 261: 
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 “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) oramg-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang 

menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat 

gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas 

(karunianya) lagi Maha mengetahui” 

 Kaitan antara Surat Al-Baqarah ayat 261 yaitu perusahaan yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah dapat di aplikasikan untuk berbagai program 

Corporate Social Responsibility (CSR) yang lebih luas antara lain kepentingan 

peningkatan kualitas sosial dalam berbagai bidang misalnya ekonomi, pendidikan, 

kesehatan serta pembangunan (community development) dan pelestarian 

lingkungan. 

 Nilai-nilai islam juga selalu menghimbau untuk berbuat kebaikan (ihsan) 

yang dapat memberikan manfaat kepada yang lain. Aktifitas usaha dalam islam, 

diarahkan kepada kebaikan pelaku usaha, lingkungan alam dan kesejahtraan sosial 

secara umum, yang selalu berprinsip pada etika dan spiritual. Seperti  firman 

Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77:  
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 “Dan carilah pada apa yang telah di anugrahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari 

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 

Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 

(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan” 

Kaitan Surat Al-Qasas ayat 77 ialah Perbuatan tanggung jawab begitu 

mendasar dalam ajaran islam. Manusia memang memiliki kebebasan dalam 

berbuat tetapi, juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial 

dan kepada Allah SWT. Jadi, manusia adalah mahluk yang harus memiliki sifat 

tanggung jawab karena ia memiliki kemampuasn untuk memilih secara sadar 

dalam meraih yang dikehendaki. 

 Jadi, aksioma landasan Normatih Corporate Social Responsibility (CSR) 

yang mencakup adanya keharusan (kewajiban) dalam peraturan perundang-

undangan dan sekaligus konsep kedermawanan dalam perspektif Islam bagaikan 
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dus sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan untuk setiap para pelaku bisnis. 

Corporate Social Responsibility (CSR) harus dapat di implementasikan sesuai 

regulasi yang berlaku sekaligus di dasari iktikad baik perusahaan sesuai konsep 

Islam. 

  

2.7 Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran di gunakan untuk mempermudah dalam memahami 

pengaruh antara ukuran, stuktur kepemilikan, listing on bursa, internasionalitas 

terhadap tingkat pengungkapan corporate social responsibility (CSR) Bank secara 

Online di situs web mereka. Kerangka pemikiran tersebut di sajikan pada gambar 

II.1 sebagai berikut: 

Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

Ukuran Perusahaan (X1) 

Struktur Kepemilikan (X2) 

Listing On Bursa (X3) 

Internasionalitas (X4) 

Pengungkapan CSR 

(Y) 
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2.8 Pengembangan Hipotesis 

2.8.1 Pengaruh Ukuran Terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility 

 Teori legitimasi menunjukkan bahwa Bank-bank yang besar lebih 

mengungkapkan CSR dari pada yang kecil (Branco dan Rodriguez.2006). Para 

peneliti telah menemukan beberapa alasan yang mendukung. Pertama, entitas 

yang lebih besar memiliki tekanan untuk mengungkapkan kegiatan sosial dan 

lingkungan untuk melegitimasi bisnis mereka (Siregar dan Bachtiar,2010). Kedua, 

karna visibilitas dan citra merk, bank yang memiliki jumlah cabang yang lebih 

besar memiliki tanggung jawab lebih untuk berperilaku dengan cara yang 

bertanggung jawab secara sosial (Hinson et al,2010). Ketiga, sekuritas bank yang 

lebih besar didistribusikan melalui jaringan pertukaran lebih beragam. Oleh karna 

itu organisasi yang lebih besar mengungkapkan informasi kegiatan CSR mereka 

karna mereka menghadapi pemeriksaan lebih umum. Pernyataan tersebut sejalan 

dengan penelitian Siregar dan Utama, semakin besar ukuran perusahaan, 

informasi investasi saham akan semakin banyak (Sembiring, 2005) menemukan 

pengaruh positif pada ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan. 

 Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang di ajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1:  Ukuran bank berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR 

secara online  
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2.8.2 Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tingkat Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility Secara Online 

 Ketika bank terdaftar di  bursa saham, ia memiliki insentif untuk 

mengungkapkan implikasi CSR pada websitenya, peningkatan jumlah pemangku 

kepentingan. Dengan demikian, perusahaan milik publik memiliki tekanan lebih 

untuk terlibat dalam lingkungan, sosial, dan kegiatan masyarakat dan untuk 

mengungkapkan kegiatan ini (Khan et al,2013) karna itu bank yang terdaftar di 

harapkan untuk melaporkan informasi CSR di bandingkan dengan bank yang 

tidak terdaftar. Penelitian (Khan, 2013) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan 

memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan CSR secara online.  

perusahaan-perusahaan dengan pengungkapan CSR dengan kepemilikan publik 

memiliki skor lebih tinggi dibanding perusahaan yang tidak, kepemilikan publik 

memiliki dampak positif pada sejauh mana pengungkapan CSR.  

 Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang di ajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

H2: Kepemilikan publik berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 

CSR secara online 

 

2.8.3 Pengaruh Listing on Bursa Terhadap Tingkat Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility Secara Online 

 Beberapa pertukaran daftar di bursa saham mungkin terkait dengan 

pengungkapan CSR yang lebih besar (Hackstone dan Milne,1996) Beberapa 

daftar positif akan berdampak pada tingkat CSR entitas jika persyaratan pelaporan 
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sosial dari negara-negara di mana mereka terdaftar berbeda (Hackstone dan 

Milne,1996). Penelitian Kilic (2016) menunjukkan bahwa pertukaran listing 

berdampak signifikan dan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR 

secara online, bank-bank yang terdaftar di bursa lokal dan asing mengungkapkan 

informasi CSR lebih lanjut di situs Web mereka di banding dengan bank lain. Jika 

perusahaan terdaftar di bursa dalam negri maupun luar negri maka perusahaan 

tersebut  harus memiliki kesadaran tanggung jawab sosial yang lebih agar citra 

perusahaan naik dan investor tertarik.  

 Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang di ajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

H3: Listing di bursa saham berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 

CSR secara online. 

 

2.8.4 Pengaruh Internasionalitas Terhadap Tingkat Pengungkapan CSR 

secara Online 

 Kehadiran internasional mereka, bank-bank internasional di harapkan 

untuk mengungkapkan informasi CSR lebih lanjut di bandingkan dengan bank 

lokal (Hinson et al,2010). Internasional konvensi dan peraturan membuat 

pelaporan CSR yang lebih wajib (Hinson,2011). Penelitian Hinson, (2011) 

menemukan bahwa bank-bank internasional di Ghana dengan jumlah cabang lebih 

kecil cenderung mengungkapkan informasi lebih lanjut tentang tanggung jawab 

sosial mereka dari pada bank-bank internasional dengan jumlah cabang lebih 

besar. Dari hasil penelitian Kilic (2016) di peroleh bank dengan kehadiran 
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internasional lebih mengungkapkan CSR secara online ditolak, menunjukkan  

tingkat melaporkan CSR secara online bank-bank internasional dan bank lokal 

tidak membedakan. 

 Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang di ajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

H4: Internasionalitas berpengaruh terhadap  tingkat pengungkapan CSR 

secara online. 


