
13 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)  

 Teori agensi menjelaskan hubungan keagenan antara dua pihak dimana 

satu atau lebih orang (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk 

melaksanakan jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang 

pembuatan keputusan kepada agent (Sukasih dan Sugiyanto, 2017). Perbedaan 

kepentingan antara dua pihak tersebut dapat menimbulkan konflik keagenan. 

Konflik ini terjadi karena kemungkinan agent tidak bertindak sesuai dengan 

kepentingan principal. Selain itu, konflik timbul juga dikarenakan adanya 

ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh principal dan agent atau sering 

disebut sebagai asimetri informasi. Ketidakseimbangan atas informasi ini dapat 

memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan tindakan opportunis 

seperti manajemen laba. 

 Menurut Subiantoro dan Mildawati (2015) semakin besar suatu 

perusahaan maka biaya keagenan yang muncul juga semakin besar. Perusahaan 

yang besar cenderung mengungkapkan informasi sosial secara lebih luas. 

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

tercermin dalam teori agensi yang menjelaskan bahwa perusahaan besar 

mempunyai biaya agensi yang besar, hal tersebut menyebabkan perusahaan besar 

akan lebih banyak mengungkapkan semua informasi daripada perusahaan kecil. 
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Konsep GCG berkaitan dengan bagaimana para pemilik (pemegang 

saham) yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, 

yakin bahwa manajer tidak akan melakukan kecurangan-kecurangan yang 

akan merugikan para pemegang saham. Dengan kata lain dengan penerapan 

Good corporate governance diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau 

menurunkan biaya keagenan (agency cost). 

2.1.2 Teori Stakeholder 

  Stakeholders theory menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan 

tergantung pada dukungan stakeholder yang mempengaruhi atau dapat 

dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan (Sukasih dan Sugiyanto, 2017). Setiap 

stakeholders memiliki hak untuk disediakan informasi mengenai pengaruh 

stakeholders terhadap organisasi, sekalipun stakeholder memilih untuk tidak 

menggunakan informasi tersebut ataupun stakeholder tidak memiliki pengaruh 

secara langsung terhadap keberlangsungan organisasi. Salah satu strategi yang 

digunakan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan para stakeholder-nya 

adalah dengan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. 

Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap para pemilik 

(shareholder) tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap kondisi lingkungan 

dan sosial masyarakat (social responsibility). Fenomena seperti itu terjadi karena 

adanya tuntutan dari masayarakat akibat negative externalities yang timbul serta 

ketimpangan sosial yang terjadi (Nugraha dan Andayani, 2013). Untuk itu, 

tanggung jawab perusahaan yang semula hanya diukur pada sebatas indikator 

ekonomi (economic focused) dalam laporan keuangan, kini harus bergeser dengan 
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memperhitungkan faktor-faktor sosial (social dimentions) terhadap stakeholder, 

baik internal maupun eksternal. Stakeholder adalah semua pihak baik internal 

maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun 

dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. 

Perusahaan hendaknya memperhatikan kepentingan stakeholder, karena mereka 

adalah pihak yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung 

atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Jika 

perusahaan tidak memperhatikan stakeholder bukan tidak mungkin akan menuai 

protes dan dapat mengeliminasi legitimasi stakeholder.Berdasarkan asumsi dasar 

stakeholder theory, perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan 

sosial (social setting) sekitarnya. Perusahaan perlu menjaga legitimasi stakeholder 

serta mendudukannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, 

sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas 

usaha dan jaminan going concern. 

2.1.3 Teori Legitimasi 

 Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa 

aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan 

menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung 

jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Dengan adanya 

penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dapat 

mendorong atau membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan 

investasi. 
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Legitimasi mengalami pergesaran sejalandengan pergeseran masyarakat 

dan lingkungan. Perusahaan harus dapat menyesuaikan perubahan tersebut baik 

terhadap produk, metode, dan tujuan. Legitimasi dapat diperoleh manakala 

terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan yang tidak mengganggu atau 

sesuai dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. 

Ketika terjadi pergesaran menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi 

perusahaan dapat terancam (Subiantoro dan Mildawati, 2015). Uraian diatas 

menjelaskan bahwa teori legitimasi merupakan salah satu teori yang mendasari 

pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR dilakukan untuk mendapatkan nilai 

positif dan legitimasi dari masyarakat. 

2.2 Corporate Social Responsibility (CSR) 

2.2.1 Pengertian dan Konsep CSR 

Definisi mengenai corporate social responsibility sekarang ini sangatlah 

beragam. Seperti definisi CSR yaitu sebagai “A business acts in socially 

responsiblemanner when its decision and actions for balance diverse when its 

decision and actinons for and balance diverse stakeholder interest” (Subiantoro 

dan Mildawati, 2015). Defenisi ini menekankan perlunya memberikan perhatian 

secara seimbang terhadap kepentingan berbagai stakeholder yang beragam dalam 

setiap keputusan dantindakan yang diambil oleh para pelaku bisnis melalui 

perilaku yang secara sosial bertanggung jawab. 

Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau Corporate Social 

Responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara 

sukerela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam 
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operasi utamanya dan kaitannya dengan stakeholder yang melebihi tanggung 

jawab organisasi di bidang hukum (Sukasih dan Sugiyanto, 2017). 

Pada prinsipnya CSR atau yang biasa dikenal dengan Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan memiliki definisi yang beragam, tergantung pada visi 

perusahaan. Menurut Subiantoro dan Mildawati (2015), Corporate Social 

Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi 

dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan 

tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada kesimbangan antara 

perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan. Meski CSR memilki 

banyak definisi, dapat disimpulkan CSR merupakan wujud kegiatan ekonomi 

perusahaan yang berkelanjutan. Kegiatan ekonomi perusahaan secara umum 

memang didirikan atas dasar orientasi ekonomi, akan tetapi dengan tidak 

melupakan aspek sosial dan lingkungan demi terjaminnya kelangsungan hidup 

perusahaan. 

Konsep CSR pada umunya menyatakan bahwa tanggung jawab 

perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi 

juga terhadap para stakeholders yang terkait dan terkena dampak dari keberadaan 

perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa 

perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri 

namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. 

Nugraha dan Andayani (2013) menggambarkan konsepsi segi empat 

tanggung jawab perusahaan kepada stakeholder, yang merupakan ranah implisit 

dan eksplisit para pemangku kepentingan. Perusahaan merupakan bagian dari 
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masyarakat yang lebih luas (stakeholder), sehingga eksistensinya tidak dapat 

dipisahkan dengan kepentingan stakeholder, baik dari sisi fisik maupun psikis. 

Disamping itu keberadaan perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan 

orang-perorangan maupun kelompok (sosial). Operasional perusahaan 

dipertanggungjawabkan baik menurut norma etika, legal, ekonomi, maupun 

bertindak untuk kepentingan masyarakat (citizenship). 

2.2.2 Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Subiantoro dan Mildawati (2015) yang menyatakan bahwa 

pengungkapan sebagai penyajian sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk 

pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien. Definisi pengungkapan 

tersebut ditujukan pada tanggung jawab sosial perusahaan, dimana pengungkapan 

informasi CSR pada laporan tahunan entitas bisnis memberikan dampak positif, 

yaitu manfaat jangka panjang bagi perusahaan kedepannya, meskipun 

pengungkapan informasi CSR masih bersifat sukarela. Pengungkapan CSR 

merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan 

ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap 

masyarakat secara keseluruhan. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan akuntansi pertanggung jawaban 

sosial merupakan suatu proses komunikasi dampak sosial dan lingkungan dari 

kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan 

masyarakat secara keseluruhan. 



19 
 

Pelaksanaan Corporate Social Performance maupun CSR sendiri, 

dilandasi oleh pilihan yang berada di dalam domain etika bisnis (business ethics) 

dari para pelaku bisnis. Pelaksanaan juga dilandasi oleh konsep stakeholder 

management yang mengakui adanya pemegang kepentingan lain diluar pemegang 

saham dimana perusahaan memiliki tanggung jawab sosial kepada para 

stakeholder ini. Pelaksanaan CSR juga dilandasi oleh adopsi konsep 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dengan menerapkan alat 

ukur yang dikenal dengan Triple Bottom Line (TBL), yaitu economic growth, 

social welfare, dan environmental protection. Ketiga dimensi ini harus dikelola 

sedemikian rupa dalam suatu manajemen berkelanjutan. Kondisi keuangan saja 

tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan 

(suntainable). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan 

memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta 

bagaimana resistensi masyarakat sekitar muncul ke permukaan terhadap 

perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan lingkungan hidup (Nugraha dan 

andayani, 2013). 

Ada berbagai motivasi bagi para manajer untuk sukarela melakukan 

kegiatan kegiatan tertentu, seperti memutuskan untuk melaporkan informasi sosial 

dan lingkungan. Deegan (2002) dalam penelitiannya merangkum beberapa alasan 

yang dikemukakan oleh berbagai peneliti untuk melaporkan informasi sosial dan 

lingkungan sebagai berikut :  

1. Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang ada dalam Undang Undang 

2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi 
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3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan 

4. Keinginan untuk mematuhi persyaratan peminjaman 

5. Untuk memenuhi harapan masyarakat, mungkin mencerminkan suatu 

pandangan yang sesuai dengan "komunitas lisensi untuk beroperasi” 

(Subiantoro dan Mildawati, 2015). 

2.3 Good Corporate Governance (GCG) 

2.3.1 Pengertian GCG 

Menurut Cadbury Committee, dalam Forum for Corporate Governance in 

Indonesia (FCGI) yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara 

pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, 

karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang 

berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu 

sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. 

Chrisdianto (2013) menyatakan good corporate governance adalah suatu 

sistem tata kelola yang diselenggarakan dengan mempertimbangkan semua faktor 

yang mempengaruhi proses institusional, termasuk faktor-faltor yang berkaitan 

dengan fungsi regulasi. Good corporate governance merupakan sistem yang 

mengatur bagaimana suatu organisasi korporasi dikendalikan, diarahkan, dan 

diminta pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. 

Konsep good corporate governance semakin berkembang dalamupayamemenuhi 

kebutuhan perusahaan dalam menghadapi lingkungan yang berubah dan semakin 

dinamis serta adanya perkembangan kepentingan stakeholders atas perusahaan. 
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Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Good 

Corporate Governance (GCG) adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan 

mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham sekaligus 

sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan, kreditur, dan 

masyarakat  sekitar. Good Corporate Governance (GCG) berusaha menjaga 

keseimbangan diantara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. 

Tantangan dalam Good Corporate Governance (GCG) adalah mencari cara untuk 

memaksimumkan penciptaan kesejahteraan sedemikian rupa, sehingga tidak 

membebankan ongkos yang tidak patut kepada pihak ketiga atau masyarakat luas. 

Tujuan dari penerapan good corporate governance adalah untuk 

menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). 

Secara teoritis, pelaksanaan good corporate governance dapat meningkatkan nilai 

perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko 

yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris dengan keputusan-keputusan yang 

menguntungkan diri mereka sendiri dan umumnya, good corporate governance 

dapat meningkatkan kepercayaan investor (Unaki, 2012). 

Manfaat good corporate governance menurut Forum for Corporate 

Governance in Indonesia (FCGI, 2002) adalah : 

a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 

keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan 

serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. 

b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga 

dapat meningkatkan corporate value. 
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c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di 

Indonesia. 

d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena 

sekaligus akan meningkatkan shareholder value dan dividen. 

  Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 

tahun 1999 telah menerbitkan dan mempublikasikan OECD Principles of 

Corporate Governance. Prinsip-prinsip tersebut ditujukan untuk membantu para 

negara anggotanya maupun negara lain berkenaan dengan upaya-upaya untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan kerangka kerja hukum, institusional, dan 

regulatori good corporate governance dan memberikan pedoman dan saran-saran 

untuk pasar modal, investor, perusahaan, dan pihak-pihak lain yang memiliki 

peran dalam pengembangan good corporate governance (Ardiyanto dan Kurnia, 

2013). 

2.3.2 Prinsip Dasar GCG 

Terdapat lima prinsip dasar yang merupakan bagian dari praktik Good 

Corporate Governance (GCG) yang harus selalu menjadi acuan dalram 

penyelenggaraan korporasi (Ardiyanto dan Kurnia, 2013), yaitu : 

a. Transparansi (Transparency) 

Untuk menjaga obyektivitas dalam bisnis, perusahaan harus menyediakan 

informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan 

dipahami oleh para pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil 

inisiatif untuk mengungkap tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh 
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perundang-undangan, tetapi juga dalam hal pengambilan keputusan oleh 

pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. 

b. Akuntabilitas (Accountability) 

Perusahaan harus dapat mempertahankan kinerjanya secara transparan dan 

wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai 

dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan 

pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan 

prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 

c. Responsibilitas (Responsibility) 

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melakukan 

tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat 

terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat 

pengakuan sebagai good corporate citizen. 

d. Independensi (Independency) 

Untuk melancarkan pelaksanaan atas GCG, perusahaan harus dikelola secara 

independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling 

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

e. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 

Dengan beberapa prinsip dasar tersebut, maka good corporate governance 

memberi arti yang sangat penting dalam membentuk perilaku korporasi yang 
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responsive terhadap berbagai tekanan pasar, tantangan investasi baru, dan peluang 

untuk tumbuh kembang dalam masyarakat yang dinamis. Ardiyanto dan Kurnia 

(2013) menyatakan prinsip-prinsip GCG sebagai berikut : 

a. Hak-hak para pemegang saham. 

Rerangka yang dibangun dalam corporate governance harus mampu 

melindungi hakhak para pemegang saham yaitu hak untuk menjamin 

keamanan metode pendaftaran kepemilikan, mengalihkan atau memindahkan 

saham yang dimilikinya, memperoleh informasi yang relevan tentang 

perusahaan secara berkala dan teratur, ikut berperan dan memberikan suara 

dalam RUPS, memilih anggota dewan komisaris, memperoleh pembagian 

keuntungan perusahaan 

b. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham.  

Kerangka kerja corporate governance harus menjamin adanya kesetaraan 

perlakuan kepada seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham 

minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan 

untuk mendapatkan perbaikan yang efektif atas penyimpangan dari hak -hak 

mereka. 

c. Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan.  

Kerangka kerja corporate governance harus mengakui hak -hak stakeholders 

seperti yang ditentukan oleh hukum dan mendorong kerjasama yang aktif 

antara perusahaan dan stakeholders dalam penciptaan kesejahteraan, 

pekerjaan - pekerjaan, dan kemampuan untuk mempertahankan perusahaan 

yang sehat secara finansial. 
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d. Transparansi dan Keterbukaan. 

Kerangka kerja corporate governance harus menyakinkan bahwa 

pengungkapan yang tepat waktu dan akurat telah dilakukan atas seluruh hal-

hal yang material berkenaan dengan perusahaan, termasuk situasi keuangan, 

kinerja, kepernilikan, dan ketaatan perusahaan (governance of company). 

e. Peranan Dewan Komisaris. 

Kerangka kerja good corporate governance harus menyakinkan pedoman 

strategik perusahaan, pemonitoran yang efektif pada manajemen oleh dewan, 

dan akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham. 

  Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk 

memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme good corporote governance 

merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil 

keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap 

keputusan. mekanisme dalam pengawasan good corporate governance dibagi 

dalam dua kelompok yaitu internaldan external mechanisms. Internal mechanisms 

adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan 

proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan 

direksi, komposisi dewan komisaris, dan pertemuan dengan board of director. 

Sedangkan external mechanisms adalah cara mempengaruhi perusahaan selain 

dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan 

dan pengendalian pasar. 

Ada beberapa mekanisme good corporate governance yang sering 

digunakan dalam penelitian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap nilai 
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perusahaan, diantaranya adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dan 

dewan komisaris. Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting 

dalam perusahaan, terutama dalarn pelaksanaan good corporate governance. 

Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk 

memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan (FCGI, 2002). 

Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat 

mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu 

maksimalisasi nilai perusahaan. Struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial 

dan kepemilikan publik) oleh beberapa peneliti dipercaya mampu mempengaruhi 

jalannya perusahaan. 

2.3.3 Ukuran Dewan Komisaris 

Dewan komisaris merupakan salah satu sturktur yang ada di dalam 

corporate governance yang berdampak pada corporate social responsibility. 

Alasannya dewan komisaris dengan integritas yang tinggi dirasa akan 

meningkatkan CSR Disclosure. Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris 

dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung 

jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak (Sukasih dan Sugiyanto, 

2017). 

Salah satu prinsip Corporate Governance menurut Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) adalah menyangkut peranan 

dewan komisaris. Bentuk dewan komisaris tergantung pada sistem hukum yang 

dianut. Terdapat dua sistem hukum yang berbeda (Nugraha dan Andayani, 2013), 

yaitu: 
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a. Sistem satu tingkat atau one tier system. Sistem satu tingkat berasal dari 

sistem hukum Anglo Saxon. Pada sistem satu tingkat, perusahaan 

mempunyai satu dewan direksi yang merupakan kombinasi antara manajer 

atau pengurus senior (direktur eksekutif) dan direktur independen yang 

bekerja dengan prinsip paruh waktu (non direktur eksekutif). Negara-

negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat dan Inggris. 

b. Sistem dua tingkat atau two tier system (FCGI, 2002). Sistem dua tingkat 

berasal dari sistem hukum kontinental Eropa. Pada sistem dua tingkat, 

perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan 

komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Dewan direksi 

bertugas mengelola dan mewakili perusahaan sesuai dengan pengarahan 

dan pengawasan dewan komisaris. Dewan direksi diangkat dan setiap 

waktu dapat diganti oleh badan pengawas (dewan komisaris). Tugas utama 

dewan  komisaris adalah bertanggung jawab mengawasi tugas-tugas 

manajemen. Indonesia termasuk negara yang mengadopsi sistem dua 

tingkat ini.  

Dewan komisaris adalah wakil shareholder dalam perusahaan yang 

berbadan hukum perseroan terbatas yang berfungsi mengawasi pengelolaan 

perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan bertanggung jawab 

untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam 

mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan. Sebagai 

wakil dari prinsipal di perusahaan dewan komisaris dapat mempengaruhi luasnya 
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pengungkapan tanggung jawab sosial adalah karena dewan komisaris merupakan 

pelaksana tertinggi dalam perusahaan.  

Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan dan 

melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada 

umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi 

nasihat kepada Direksi dan melakukan pengawasan dan pemberian nasihat 

dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan 

perseroan (pasal 114 ayat (1). Pasal 108 UUPT). Berkenaan dengan tanggung 

jawab dewan komisaris, dapat dikatakan bahwa hubungan kepercayaan dan 

fiduciary duties anggota direksi secara mutatis mutandis berlaku bagi anggota 

Dewan Komisaris.  

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), tugas dewan 

komisaris yang pertama adalah mengawasi kebijaksanaan direksi dalam 

menjalankan perusahaan, kedua memberikan nasihat kepada direksi (Nugraha dan 

Andayani, 2013). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan 

dewan komisaris di dalam perusahaan sangat penting. Penting dan strategisnya 

peranan dewan komisaris menjadikannya bertanggung jawab secara penuh dengan 

direksi apabila sesuatu terjadi dalam perusahaan.  

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), 

mengatur mengenai tugas dan fungsi komisaris dalam beberapa pasal berikut: 

Pasal 1 butir 2 menyatakan kelembagaan dewan komisaris sebagai salah satu 

organ perseroan selain Rapat Umum Pemegang Saham dan direksi. Butir 6 dari 

pasal tersebut menjelaskan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang 
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bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan 

anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.  

Pasal 108 ayat (1) mencantumkan bahwa dewan komisaris melakukan 

pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, 

baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada 

direksi. Ayat (2) mencantumkan bahwa pengawasan dan pemberian nasihat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan 

sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. 

Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan 

pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen agar mengungkapkan 

informasi CSR lebih banyak, sehingga dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang 

memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan lebih banyak 

mengungkapkan CSR. Sebagai wakil dari principal di dalam perusahaan, dewan 

komisarin dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan tanggung jawab social, 

karena dewan komisaris merupakan pelaksana tertinggi didalam entitas (Sukasih 

dan Sugiyanto, 2017). 

Berdasarkan dengan jumlah dewan komisaris, Ardiyanto dan Kurnia 

(2013) menyatakan bahwa semakin besar jurnlah anggota dewan komisaris, maka 

akan semakin mudah mengendalikan CEO dan pengawasan yang dilakukan akan 

semakin efektif. Terkait dengan pengungkapan CSR, maka tekanan terhadap 

manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya. 
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2.3.4 Ukuran Komite Audit 

Bapepam menerbitkan surat edaran (SE-03/PM/2000) yang menghimbau 

agar emiten dan perusahaan publik mempunyai komite audit. Komite audit 

bertugas membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan 

keuangan dan peningkatan efektifitas audit dan eksternal audit. Anggota komite 

audit sekurang-kurangnya tiga orang yang diangkat dan diberhentikan komisaris, 

sedang anggota komite audit dari komisaris bertindak sebagai ketua (Nugraha dan 

Andayani, 2013). Kedudukan komisaris independen dan komite audit yang 

dimiliki emiten atau perusahaan publik, adalah berkaitan dengan tanggung jawab 

pengawasan dari dewan komisaris. Sebagai komite yang membantu fungsi 

pengawasan komisaris, komite audit memiliki fungsi dalam hal-hal yang terkait 

dengan proses dan peran audit bagi perusahaan, terutama dalam pelaporan hasil 

audit keuangan perusahaan yang dipaparkan untuk publik. Komite audit harus 

bersikap adil dalam pengambilan keputusan, hal ini ditujukan kepada semua 

pihak, terutama dalam penelahaan terhadap kesalahan asumsi maupun 

pelanggaran terhadap resolusi direksi.  

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit 

sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang 

dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu 

dan memperkuat dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan 

fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, 

pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-

perusahaan (Indonesian Institute of Audit Committee, 2012). 
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2.3.5 Kepemilikan Manajerial 

Salah satu struktur kepemilikan saham dalam perusahaan yaitu 

kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham 

perusahaan oleh direksi, komisaris, ataupun manajemen perusahaan. Sehingga 

dengan adanya kepemilikan manajerial pengelola dapat melaksanakan aktivitas 

perusahaan sesuai dengan kepentingannya.  

Menurut Sukasih dan Sugiyanto (2017) mengatakan bahwa kepemilikan 

manajerial adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen 

dari jumlah saham yang dikelola oleh perusahaan. Secara khusus kepemilikan 

manajerial terhadap perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah Insider 

Ownership ini didefinisikan sebagai persentase suara yang berkaitan dengan 

saham dan pilihan yang dimiliki oleh manajer dan direksi suatu perusahaan. 

Kepentingan manajer selaku pengelola perusahaan akan dapat berbeda dengan 

kepentingan pemegang saham. 

Menurut Hardianti dan Asyik (2016) ada dugaan bahwa meningkatnya 

kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan akan mengakibatkan 

meningkatnya nilai perusahaan. Hal ini dapat terjadi apabila perusahaan 

memberikan saham kepada manajemen maka manajemen yang sekaligus pemilik 

perusahaan akan bertindak sebaik mungkin demi kepentingan perusahaan. Oleh 

karena itu kepemilikan manajerial dianggap sebagai alat untuk menyatukan 

kepentingan manajemen dengan pemilik perusahaan dan juga dapat berfungsi 

sebagai mekanisme Good Corporate Governance (GCG) untuk mengurangi 

tindakan manajer dalam memanipulasi laba. 
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2.3.6 Kepemilikan Asing 

Struktur kepemilikan asing dalam perusahaan juga akan mempengaruhi 

pengungkapan tanggung jawab social perusahaan atau CSR. Hal ini dikarenakan 

pihak asing dianggap lebih concern terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan. Perusahaan multinasional yang berada di Indonesia, terutama 

yang berasal dari Eropa dan Amerika lebih memperhatikan isu-isu sosial seperti: 

pelanggaran hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja dan isu lingkungan 

seperti, efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air (Nugraha dan 

Andayani, 2013). Perusahaan dengan kepemilikan saham asing biasanya lebih 

sering menghadapi masalah asimetri informasi dikarenakan alasan hambatan 

geografis dan bahasa (space and language). Oleh karena itu, perusahaan dengan 

kepemilikan saham asing yang besar akan terdorong untuk melaporkan atau 

mengungkapan informasinya secara sukarela dan lebih luas.  

Menurut Nugraha dan Andayani (2013) perusahaan yang memiliki 

kepemilikan saham asing cenderung memberikan pengungkapan yang lebih luas 

dibandingkan yang tidak, dikarenakan beberapa alasan antara lain: Pertama, 

perusahaan asing terutama dari Eropa dan Amerika lebih lama mengenal konsep 

praktik dan pengungkapan CSR. Kedua adalah perusahaan asing mendapatkan 

pelatihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar 

negeri. Ketiga, perusahaan tersebut mungkin mempunyai sistem informasi yang 

lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan 

induk. Keempat, kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan 

berbasis asing dari pelanggan, pemasok dan masyarakat umum. 
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2.4 Pandangan Islam 

Keuangan  dalam perspektif Islam juga berhubungan dengan pengakuan, 

pengukuran, dan pencatatan, transaksi-transaksi dan penyajian mengenai 

kekayaan dan kewajiban, yang tercantum didalam Firman Allah SWT dalam surat 

Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi: 

                                      

                                     

                                  

                                 

                             

                                 

                              

                             

                                 

        

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah 

ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 

hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 

lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 

antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki 
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dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 

jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah 

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; 

dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar 

sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi 

Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 

(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika 

mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 

Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan 

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan 

saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), 

Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan 

bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu. 

 

Ayat di atas menunjukan kewajiban bagi orang beriman untuk mencatat 

setiap transaksi yang dilakukan dan belum dituntaskan, perintah dalam ayat ini 

adalah menjaga kebenaran dan keadilan, yaitu sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan konflik. 

2.5 Pengembangan Hipotesis 

2.5.1 Hubungan Ukuran Dewan Komisaris dengan Pengungkapan CSR 

Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan 

untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan atau pihak 

manajemen. Dalam hal ini, manajemen bertanggung jawab untuk 

meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan 

Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen (FCGI, 2002). 

Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme 

pengendalian intern tertinggi, yang bertanggungjawab untuk memonitor tindakan 

manajemen puncak. Ukuran dewan komisaris dilihat dari jumlah anggotanya. 

Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah 

untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif 



35 
 

(Sukasih dan Sugiyanto, 2017). Dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh 

perusahaan, kebanyakan penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara 

berbagai karakteristik dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan informasi 

oleh perusahaan. 

Dewan komisaris adalah wakil shareholder dalam perusahaan yang 

berbadan hukum perseroan terbatas (PT) yang berfungsi mengawasi pengelolaan 

perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan bertanggung jawab 

untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam 

mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan 

(Mulyadi, 2002). Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat 

memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk 

mengungkapkan CSR. Sehingga perusahaan yang memiliki ukuran dewan 

komisaris yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan CSR. 

Penelitian Terzaghi (2012) menunjukan bahwa ukuran dewan komisaris 

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Dengan kekuasaan yang dimiliki, 

dewan komisaris dapat memberikan pengaruh terhadap manajemen agar 

mengungkapan CSR. 

Berdasarkan informasi diatas, maka peneliti mengemukakan hipotesis 

pertama sebagai berikut: 

H1: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Pengungkapan CSR. 

2.5.2 Hubungan Ukuran Komite Audit dengan Pengungkapan CSR 

Salah satu tugas komite audit adalah untuk memastikan bahwa struktur 

pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan baik (Sukasih dan Sugiyanto, 
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2017). Adanya anggota independen dalam komite audit dapat menjadi alat yang 

efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan sehingga dapat mengurangi 

biaya agensi, meningkatkan pengendalian internal dan akan meningkatkan 

kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Anggota independen dapat secara 

objektif membantu dewan komisaris melaksanakan tugas pengawasan terhadap 

manajemen. 

Komite audit bertugas membantu komisaris dalam rangka meningkatkan 

kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit dan eksternal audit 

(Nugraha dan Andayani, 2013). Komite audit dituntut untuk bertindak secara 

independen karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara 

auditor eksternal dengan perusahaan dan menjembatani fungsi pengawasan dewan 

komisaris dengan auditor internal perusahaan. Komite audit harus bersikap adil 

dalam pengambilan keputusan, hal ini ditujukan kepada semua pihak, terutama 

dalam penelaahan terhadap kesalahan asumsi maupun pelanggaran terhadap 

resolusi direksi.  

Keberadaan Komite Audit membantu menjamin pengungkapan dan 

sistem pengendalian akan berjalan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan 

dengan ukuran Komite Audit yang semakin besar, maka pengawasan yang 

dilakukan akan semakin baik dan kualitas pengungkapan informasi sosial yang 

dilakukan perusahaan semakin meningkat atau semakin luas. 

Berdasarkan penelitian Purnawanti (2012) komite audit berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan keberadaan 

komite audit dapat mendorong manajer untuk melakukan pengungkapan CSR 
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yang lebih luas. Berdasarkan informasi diatas, maka peneliti mengemukakan 

hipotesis kedua sebagai berikut: 

H2: Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap Pengungkapan CSR. 

2.5.3 Hubungan Kepemilikan Manajerial dengan Pengungkapan CSR 

Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer 

memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai 

pemegang saham perusahaan. Pihak tersebut adalah mereka yang duduk di dewan 

komisaris dan dewan direksi perusahaan. Keberadaan manajemen perusahaan 

mempunyai latar belakang yang berbeda. Pertama, mereka mewakili pemegang 

saham institusi. Kedua, mereka adalah tenaga- tenaga profesional yang diangkat 

oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Ketiga, keagenan, 

hubungan antara manajemen dengan pemegang saham, rawan untuk terjadinya 

masalah keagenan. Teori keagenan menyatakan bahwa salah satu mekanisme 

untuk memperkecil mereka duduk di jajaran manajemen perusahaan karena turut 

memiliki saham. 

Berdasarkan teori keagenan, “hubungan antara manajemen dengan 

pemegang saham, rawan terjadinya masalah keagenan. Teori keagenan 

menyatakan bahwa salah satu cara untuk memperkecil adanya konflik agensi 

adalah dengan memaksimalkan jumlah kepemilikan manajerial. Dengan 

memaksimalkan kepemilikan manajerial, maka manajemen akan merasakan 

dampak langsung atas setiap keputusan yang mereka ambil (Laksmitaningrum dan 

Purwanto, 2013). 
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Peningkatan atas kepemilikan manajerial akan membuat kekayaan 

manajemen, secara pribadi, semakin terikat dengan kekayaan perusahaan sehingga 

manajemen akan berusaha mengurangi resiko kehilangan kekayaannya. 

Kepemilikan manajerial yang tinggi berakibat pada rendahnya dividen yang 

dibayarkan kepada shareholder. Hal ini disebabkan karena pembiayaan yang 

dilakukan oleh manajemen terhadap nilai investasi di masa yang akan datang 

bersumber dari biaya internal. Struktur kepemilikan manajerial dapat diukur 

sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajerial. Kepemilikan 

manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham 

dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham 

perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham 

oleh pihak manajemen perusahaan. Manajer yang memiliki saham perusahaan 

tentunya akan menselaraskan kepentingannya sebagai manajer dengan 

kepentingannya sebagai pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial 

dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam 

memaksimalkan nilai perusahaan. Karima (2014) menyatakan bahwa semakin 

tinggi tingkat kepemilikan manajemen, semakin tinggi pula motivasi untuk 

mengungkapkan aktivitas perusahaan yang dilakukan.  

Menurut Sukasih dan Sugiyanto (2017), investor institusional memiliki 

power dan experience untuk bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip 

corporate governance untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang 

saham, sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi 

secara transparan.  
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Penelitian Nasir dan Abdullah (2004) menunjukkan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh positif dalam hubungan antara kepemilikan saham 

manajerial terhadap luas pengungkapan CSR. Berdasarkan informasi diatas, maka 

peneliti mengemukakan hipotesis ketiga sebagai berikut: 

H3: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Pengungkapan CSR. 

2.5.4 Hubungan Kepemilikan Asing dengan Pengungkapan CSR 

Menurunnya pengungkapan CSR perusahaan ini dimungkinkan 

perusahaan dengan kepemilikan saham asing biasanya lebih sering menghadapi 

masalah asimetri informasi dikarenakan alasan hambatan geografis dan bahasa. 

Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan saham asing yang besar akan 

terdorong untuk melaporkan atau mengungkapan informasi secara sukarela atau 

lebih luas (Karima, 2014). 

Kepemilikan saham oleh pihak asing juga merupakan salah-satu faktor 

yang mendorong pengungkapan CSR oleh perusahaan. Hal ini disebabkan 

investor asing sangat memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial perusahaan, 

mereka beranggapan bahwa perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap 

kondisi lingkungan dan sosial sekitar. Adanya kepemilikan saham oleh pihak 

asing akan mendorong pengungkapan laporan tanggung jawab sosial oleh 

perusahaan (Nugraha dan Andayani, 2013). 

Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan multinasional atau perusahaan 

yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh asing melihat keuntungan legitimasi 

berasal dari para stakeholder-nya berdasarkan atas home market yang dapat 

memberikan eksistensi dalam jangka panjang. Teori legitimasi mendasari bahwa 
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jika perusahaan memiliki kontrak dengan foreign stakeholder baik dalam 

ownership maupun trade, maka perusahaan akan lebih didukung dalam 

melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Jadi, semakin tinggi 

kepemilikan asing dalam suatu perusahaan, maka akan semakin luas pula 

pengungkapan CSRnya. Penelitian Laksmitaningrum dan Purwanto (2013) 

menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan CSR. Berdasarkan informasi diatas, maka hipotesis keempat yaitu 

sebagai berikut: 

H4: Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap Pengungkapan CSR. 

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama, 

maka peneliti mengemukakan hipotesis kelima sebagai berikut: 

H5: Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Manajerial 

dan Kepemilikan Asing secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

Pengungkapan CSR. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang Good Corporate Governance (GCG) terhadap 

Corporate Social Responsibility (CSR) telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

terdahulu. Adapun penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian Judul 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Alang 

Wiyuda 

dan Hadi 

Pramono 

(2017) 

Pengaruh Good 

Corporate 

Governance, 

Karakteristik 

Perusahaan 

Terhadap Luas 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility Pada 

Perusahaan Terdaftar 

Di BEI 

Kepemilikan 

Institusional, 

Dewan 

Komisaris, 

Komite Audit, 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Tipe Industri 

(Profile), 

Laverage, CSR. 

 

Ditemukan  Dewan 

Komisaris berpengaruh 

positif terhadap 

pengungkapan CSR, 

namun untuk Komite 

Audit ditemukan 

berpengaruh negative 

terhadap pengungkapan 

CSR. 

Riha Dedi 

Priantana 

dan Ade 

Yustian 

(2011) 

Pengaruh Struktur 

Good Corporate 

Governance  

Terhadap 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility  

Pada Perusahaan 

Keuangan Yang 

Terdaftar  

Di Bursa Efek 

Indonesia 

 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Komite Audit, 

Ukuran Dewan 

Komisaris, 

Komposisi 

Dewan 

Komisaris dan 

CSR 

Ditemukan Ukuran 

Dewan Komisaris 

beerpengaruh positif 

terhadap pengungkapan 

CSR, Kepemilikan 

Manajerial berpengaruh 

negatif terhadap 

pengungkapan CSR dan 

Komite Audit tidak 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR 

Anna 

Sukasih 

dan Eko 

Sugiyanto 

(2017) 

Pengaruh Struktur 

Good Corporate 

Governance Dan 

Kinerja Lingkungan 

Terhadap 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility  

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Komite Audit, 

Ukuran Dewan 

Komisaris, 

Kinerja 

Lingkungan dan 

CSR 

Ditemukan 

Kepemilikan 

Manajerial berpengaruh 

negatif terhadap 

pengungkapan CSR, 

sedangkan Komite 

Audit dan Ukuran 

Dewan Komisaris tidak 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR. 

 

Ismoyo 

Adi 

Nugroho 

(2016) 

Pengaruh 

Karakteristik 

Perusahaan Dan 

Corporate 

Governance 

Ukuran 

Perusahaan, 

Leverage, 

Profitabilitas, 

Komposisi 

Ditemukan bahwa 

Komposisi Dewan 

Komisaris dan 

Kepemilikan Saham 

Asing berpengaruh 
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Terhadap 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Di Bei 

Tahun 2010-2014 

 

Dewan 

Komisaris, 

Kepemilikan 

Saham Asing 

dan CSR 

signifikan terhadap 

pengungkapan CSR. 

Amalia 

Ramdhani

ngsih dan 

I Made 

Karya 

Utama 

(2013) 

Pengaruh Indikator 

Good Corporate 

Governance  

Dan Profitabilitas 

Pada Pengungkapan  

Corporate Social 

Responsibility 

Ukuran Dewan 

Komisaris, 

Komisaris 

Independen, 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Profitabilitas 

dan CSR  

Ditemukan bahwa 

Ukuran Dewan 

Komisaris berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan terhadap 

pengungkapan CSR, 

sedangkan  

Kepemilikan 

Manajerial berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap pengungkapan 

CSR 

 

Moch 

Septiawan 

Susilo dan 

Titik 

Mildawati 

(2015) 

Pengaruh Good 

Corporate 

Governance 

Terhadap Luas 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

Dewan 

Komisaris, 

Dewan 

Komisaris 

Independen, 

Kepemilikan 

Saham 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Saham 

Terkonsentrasi, 

Kepemilikan 

Saham Publik 

dan CSR 

 

Ditemukan Ukuran 

Dewan Komisaris 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR 

dan Kepemilikan 

Saham Manajerial tidak 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR 

 

2.7 Kerangka Penelitian 

Berdasarkan tinjauan pustaka serta beberapa penelitian terdahulu, 

maka peneliti mengindikasikan struktur good corporate governance dalam hal 

ini dilihat dari Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Kepemilikan 
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manajerial dan Kepemlikan saham Asing sebagai variabel independen 

bagaimana pengaruhnya terhadap pengungkapan CSR sebagai variabel 

dependen. 

Untuk membantu dalam memahami dinamika struktur GCG yang 

mempengaruhi luas pengungkapan CSR diperlukan suatu kerangka pemikiran. 

Dari landasan teori yang telah diuraikan di atas, disusun hipotesis yang 

merupakan alur pikiran dari peneliti, kemudian digambarkan dalam kerangka 

teoritis yang disusun sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

Ukuran Dewan Komisaris (X1) 

 

Ukuran Komite Audit  (X2) 
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