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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Teori Stakeholder  

Ghozali dan Chariri (2007) bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 

beroperasi untuk kepentingan sendiri tetapi harus memberikan manfaat kepada 

stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, pemerintah, dan 

masyarakat). Keberadaan perusahaan itu tergantung oleh dukungan yang 

diberikan oleh stakeholdernya. 

  teori stakeholder merupakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap  

perusahaan yang menjadi karyawan, konsumen pemasok, masyarakat, pemerintah 

selaku regulator, pemegang saham, kreditur, pesaing, dan lain-lain. Uhman 

(dalam ghozali  dan chariri, 2007) memberikan pendapat bahwa perusahaan 

melakukan bebagai cara untuk mencari perhatian dan pengendalikan 

stakeholdernya dengan strategi yang adopsi perusahaan, strategi tersebut terdiri 

dua macam yaitu strategi aktif dan pasif. 

 

2.2 Teori  Legitimasi 

 Arifur Khan J.S (2013) juga menjelaskan bahwa teori ini biasanya 

digunakan untuk menjelaskan motivasi pengungkapan tanggung jawab social 

perusahaan. Arifur Khan J.S menambahkan motivasi perusahaan melakukan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah untuk mendapatkan 

dukungan dari stakeholder dan bisa untuk melanjutkan aktifitasnya selama 

organisasi memberikan manfaat dan tidak berbahaya seperti mengelolah limbah 

berbahaya, mengurangi dampak polusi dan mensejahterahkan warga setempat 

pabrik. 
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2.3 Teori Agency  

 Menurut brigham & Houston (2008) para manajer diberikan kekuasaan 

oleh pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, 

dimana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai 

teori agenan. Hubungan agenan terjadi ketika satu  atau lebih individu, yang 

disebut sebagai principal menyewa individu atau organisasi lain, yang disebut 

sebagai agen, untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan 

untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. 

 

2.4 Teori–teori yang Melandasi Pemikiran tentang CSR  

 Oliver lass (2010) dalam mardikanto (2014), mengemukakan sedikitnya 

5 landasan yang menempatkan CSR sebagai stategis bisnis, yaitu : 

1. SCR sebagai strategi bersaing (porter dan Kramer) yaitu yang 

menempatkan CSR sebagai keunikan bisnis untuk memenangkan 

persaingan. Hal ini disebabkan kerena, 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 serta senantiasa peduli dengan masalah-

masalah (sosial) yang sedang dihadapi masyarakat disekitarnya. 

2. CSR sebagai strategi pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya 

memiliki makna pelestarian sumberdaya hayati tetapi mencegah kerusakan 

sumber daya alam yang mengakibatkan bencana, tetapi juga melestarikan 

sumber daya yang dibutuhkan bagi berkelanjutan bisnis. Selain itu, 
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pengelolaan sumber daya alam melalui praktik–peraktik 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 pratik 

bisnis yang terus menerus menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan 

internal dan pelanggan eksternal untuk selanjutnya, kepuasaan dan 

loyalitas pelanggan, pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan 

aksesibilitas dalam memperoleh pemodalan, aksebilitas pemasaran produk, 

serta aksebilitas kebijakan untuk memperoleh dukungan politik dari 

pemerintah dan tokoh–tokoh masyarakat. Selain itu kepuasan dan loyalitas 

pelanggan juga merupakan strategi yang dapat dihandalkan ebagai 

keunggulan bersaing untuk menghadapi pesaing tradisional dari pesaing 

baru yang potensial. 

4. CSR sebagai strategi mengatasi isu dan  krisis (ansoff, oleh pelaku bisnis 

dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh dukungan dari para 

pemangku kepentingan dalam menghadapi isu–isu. CSR yang membangun 

kepuasaan dan loyalitas pelanggan, sangat efektif dalam mengahadapi 

krisis.  

5. CSR sebagai implementasi strategi philanthropy, manajemen  lingkungan, 

dan penilain dampak, strategi ini berdampak pada kepuasan dan loyalitas 

pelanggan utamanya dalam menghadapi isu–isu dan krisis. Manajemen 

lingkungan akan berdampak padaterjaminnya pasokan bahan baku dan 
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energi, kenaikan keuntungan dari penghematan biaya produksi, dan 

teerhindar dari ancaman bencana atau kerusakan sumber daya alam. 

Penilaian dampak, akan menjaga atau mencegah terjadinya isu–isu dan 

krisi kepercayaan dari stakeholder. 

 

2.5       Corporate Sosial Responsibility (CSR)  

2.5.1 Definisi corporate Sosial Responsibility (CSR) 

Corporate Sosial Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan atau 

dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang 

berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab social perusahaan dan 

menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, 

social, dan lingkungan (Suhandri M.Putri, Schema CSR, kompas, 4 agustus 

2007)  dalam untung (2008) 

Definisi CSR menurut ISO 26000 

Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari 

keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan 

yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan 

pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan 

harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan 

norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara 

menyeluruh. 

 Definisi CSR yang telah dijelaskan oleh ISO 26000 adalah tanggungjawab 

social merupakan dampak dari keputusan dan aktifitas  perusahaan yang telah 

merugikan masyarakat, dan dampaknya pasti akan dirasakan oleh stakeholders. 
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 Penjelasan pasal 15 huruf b Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang  

penanaman Modal (disingkat UUPM) yang menegaskan bahwa “tanggungjawaab 

social perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan 

penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan 

sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.” 

 Pasal 1 angka 3 Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang 

pertemuan terbatas (disingkat UUPT) juga menegaskan bahwa “tanggung jawab 

sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahan untuk berperan serta dalam 

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, 

maupun masyarakat pada umumnya“ (azheri,2012) 

2.5.2 Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) 

Pada dasarnya program corporate Sosial Responsibility (CSR) dari suatu 

perusahaan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk seperti berikut (Rudito dan 

Famiola, 2013) 

a. Public Relation  

Usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentang 

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang biasanya berbentuk kampanye 

yang tidak terkait sama sekali dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan 

yang tidak terkait sama sekali dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan 

yang bersangkutan bentuk ini lebih ditekankan pada penanaman persepsi tentang 

perusahaan dengan mengadakan kegiatan–kegiatan sosial maka akan tertanam 

dalam image masyarakat bahwa perusahaan tersebut banyak melakukan kegiatan 

sosial hingga masyarakat atau komunitas tidak mengetahui produk apa yang 
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dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Atau dapat juga terjadi sebaliknya dimana 

masyarakat atau komunitas mengetahui produk dari perusahaan tersebut akan 

tetapi masyarakat atau komunitas mengetahui bahwa perusahaan selalu 

menyisihkan sebagian dari keuntunganya untuk kegiatan sosial. 

b. Strategi Defensif  

Usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan untuk menangkis 

anggapan negative masyrakat/komunitas luas yang sudah tertanam terhadap 

kegiatan perusahaan.Kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan merupakan bentuk 

perlawanan terhadap pandangan negatif masyarakat atau komunitas dan 

perusahaan berusaha mengubah pandangan tersebut menjadi positif. 

c. Keinginan tulus untuk melakukan kegiatan yang baik yang benar-

benar berasal dari visi perushaan tersebut 

Perusahaan melakukan program corporate Sosial Responsibility (CSR) 

untuk kebutuhan masyarakat/komunitas dan tidak mengambil keuntungan secara 

material.program corporate Sosial Responsibility (CSR) yang dijalankan 

merupakan keinginan tulus dari perusahaan, yang bisa dilihat dari komitmen 

perushaan terhadap kegiatan program corporate Sosial Responsibility (CSR) 

dengan menuangkannya kedalam visi dan misi program corporate Sosial 

Responsibility (CSR). 

2.5.3 Manfaat Corporate Sosial Responsibility (CSR) 

Menurut Yusuf (2007)Ada tiga alasan mengapa perusahaan mesti 

merespon dan mengembangkan isu tanggungjawab sosial perusahaan sejalan 

dengan operasi usahanya yaitu:  
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1. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila 

perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. 

2. Kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang 

bersifat simbosis mutualisme. 

3. Kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan merupakan salah satu cara 

untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial. 

Menurut susanto (2007) dari sisi perusahaan terdapat berbagai manfaat 

yang dapat diperoleh dari aktivitas corporate Sosial Responsibility (CSR) yaitu: 

1. Mengurangi resiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak panta diterima 

perusahaan. 

2. Corporate Sosial Responsibility (CSR) dapat berfungsi sebagai pelindung 

dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan 

suatu krisis. 

3. Keterlibatan dan kebanggaan karyawan. 

4. Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang dilaksanakan secara konsisten 

akan mampu memperbaiki dan mempeerat hubuungan antara perusahaan 

dengan para stakeholdernya. 

5. Meningkatkan penjualan  

6. Insentif–insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan 

khusus lainnya. 

2.5.4 Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) 

Pengungkapan adalah pengeluaran informasi yang ditunjukan bagi pihak- 

pihak yang berkepentingan.Tujuan dari pengungkapan tanggu ngjawab sosial 
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perusahaan (Corporate Sosial Responsibility Disclosure) adalah agar perusahaan 

dapat menyampaikan tanggungjawab sosial yang telah dilaksanakan perusahaaan 

dalam periode tertentu. 

Penerapan CSR dapat diungkapkan perusahaan dalam media dalam 

laporan tahunan  (annual report) perusahaan yang berisi laporang tanggujawab 

sosial perusahaan selama kurun waktu satu tahun berjalan. 

Perusahaa dalam operasi usahanya pasti membawa dampak bagi 

lingkungan sekitar.Dampak negative seperti polusi udara, pencemaran limbah, 

pengundulan hutan, dan sebagainya menyebabkan hilangnya kepercayaan 

masyarakat, maka perusahaan melaksanakan kegiatan pertanggungjawaban 

sosial.Dengan adanya kegiatan tanggungjawab sosial ini maka perusahaan ikut 

peduli terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungan hidup disekitar. 

Agar masyarakat dapat mengetahui apa saja tindakan yang dialakukan 

oleh perusahaan, maka perlu adanya pengungkapan tanggungjawab sosial. 

Pengungkapan ini tercantum dalam laporan tahunan perusahaan. 

Di indonesia regulasi mengenai Corporate Sosial Responsibility (CSR) 

telah diatur oleh pemerintah sejak tahun1994 dengan dikeluarkannya keputusan 

menteri keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK 016/1994 tentang program 

pembinaan usaha kecil dan koperasi oleh badan usaha milik Negara, yang 

kemudian dilakukan lagi dengan keputusan menteri Negara badan usaha milik 

Negara no. Kep-236/MBU/2003 menetapkan bahwa setiap perusahaan diwajibkan 

menyisihkan laba setelah pajak sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga 

persen), untuk menjalankan Corporate Sosial Responsibility (CSR). 
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Pasal 15 b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penaman Modal 

menyatakan, bahwa setiap pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

tanggungjawab sosial perusahaan adalaah tanggungjawab yang melekat pada 

perusahaan penanaman modal tetap menciptakan hubungan yang serasi, 

seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat. 

Coporate Sosial Responsibility(SCR) merupakan hal terpenting untuk 

diungkapkan dalam laporan perusahaan. Oleh karena itu, seluruh perusahaan 

Indonesia semakin dituntut untuk memberikan informasi yang transfaran atas 

aktivitas sosialnya, sehingga Copoate Sosial Responsibility (CSR) diperlukan 

peran dari akuntansi pertanggungjawaban sosial. 

Perusahaan melakukan pengungkapan Coporate Social Responbility 

(CSR) merupakan sebuah motivasi untuk meningkatkan keprcayaan publik 

terhadap hasil pencapaian usaha perbaikan terhadap lingkungan sekitar 

perusahaan. Coporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung 

jawab perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan 

lingkungan yang terjadi akibat aktivitas operasional perusahaan. Semakin banyak 

bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya, 

pandangan masyarakat terhadap perusahaan menjadi meningkat. Investor pun 

akan lebih berminat pada perusahaan yang memiliki citra yang baik di 

masyarakat, loyalitas konsumen semakin tinggi sehingga dalam waktu lama 

penjualan perusahaan akan membaik dan profitabilitas perusahaan juga 

meningkat. Jika perusahaan berjalan dengan baik dan lancar, maka nilai saham 

perusahaan akan meningkat. Dari sebagian besar study empiris yang menganalisis 

pengungkapan informasi social perusahaan berfokus pada laporan tahunan 



 20 

(annual report), dimana annual report dianggap sebagai alat yang paling penting 

yang digunakan perusahaan untuk berkomunikasi dengan stakeholder perusahaan 

(Branco dan Roddrigues, 2008). 

Tanggung jawab sosial perusahaan  juga tercantumkan dalam Undang–

Undang no. 40 tahun2007 tentang perseroan terbatas. Pasal 74 ayat (1) undang–

undang ini menyatakan perseroan yang menjalaankan kegiatan usahanya dibidang 

atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab 

sosial dan lingkungan ayat (2) pasal ini menyatakan kewajiban tersebut di 

perhitungkan sebagai biaya perseroan yang mpelaksanaanya dilakukan dengan 

memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan 

perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai mana yang dimaksud ayat  

(1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundanga–undangan yang terkait. 

Kemudaian ayat (4) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab 

sosial dan lingkungan di atur deengan peraturan pemerintah.Dengan yang adanya 

undang–undang tersebut maka Corporate Sosial Responsibility (CSR) merupakan 

tindakan wajib bagi setiap perusahaan di Indonesia. 

Selain peraturan diatas masih ada peraturan mengenai Corporate Sosial 

Responsibility (CSR) antara  lain:  

1. Undang–undang republik Indonesia No 23 tahun 1997 tentang lingkungan 

hidup.  

2. Undang–undang republik Indonesia No 8 tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen. 

3. Undang–undang republik Indonesia No 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan.  
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4. Undnag–undang republik Indonesia No 5 tahun 1999 tentang pratek 

larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

5. Dan lain lain 

Dengan penambahan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

CSR merupakan kewajiban setiap badan usaha yang ada di Indonesia.Salah satu 

standar pengungkapan CSR yang berkembang diindonesia adalah standar yang 

dikembangkan oleh global reporting initiative. GRI (global reporting inisiative) 

merupakan sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah melapori 

perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan 

berkelanjutan dan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan dan 

penerapan diseluruh dunia. Tiga fokus pengungkapan global reporting initiative 

antara lain: 

1. Indikator kinerja ekonomi (economic ferpormance incator) 

2. Indikator kinerja lingkunagan (environment performance indicator)   

3. Indikator kinerja sosisal  (social ferpomance incator) , terdiri dari: hak 

asasi manusia (human righs ferpomance), sosial (society) dan 

tanggungjawab produk (produck responsibility performance).  

 

2.6 Faktor–faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Sosial 

Responsibility  (CSR) 

Pada penelitian ini faktor–faktor yang mempengaruhi Pengungkapan 

Corporate Sosial Responsibility (CSR) pertangg,ungjawab sosial adalah ukuran 

perusahaan, profibilitas, dan leverage. Berikut akan dibahas pengertian masing- 

masing variable. 
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2.6.1 Ukuran Perusahaan  

Ukuran Perusahaan (size) merupakan salah satu  variabel yang banyak 

digunakan untuk menjelaskan mngenai variasi pengungkapan dalam laporan 

tahunan perusahaan. Terdapat beberapa penjelasan mengenai pengaruh ukuran 

perusahaan  (size) terhadap kualitas unggkapan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa 

penelitian empiris yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh total aktiva 

hampir selalu kosinten dan secara statisrtik signifikan. Beberapa penjelasan yang 

mungkin dapat menjelaskan fenomena ini adalaah bahwa perusahaan besar juga 

mempunyai biaya informasi yang rendah, perusahaan besar jugga mempunyai 

kopleksitas dan dsasar pemmikiran yang lebih luas disbanding perusahaan kecil (

 . Pengelompokan perusahaaan otomotif, pernebangan dan minyak sebagai 

industry yang high-profile, sedangkan industry ekstraktif merupakan industry 

yang hig-profile mengelompokan industry pertambangan, kimia, dan kehutanan 

sebagai industry high-profile. Atas dasar pengelompokan diatas, maka penelitian 

ini mengelompokan industry migas, kehutanan, pertanian, pertambangan, 

perikanan kimaia, otomotif, trasnfortasi, telekomunikasi, barang konsumsi, 

makanan dan minuman, kertas, farmasi, plastic, dan kontruksi sebagai industry 

yang high profile. 

Ukuran perusahaan merupakan variabel indenpenden yang banyak 

digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan keuangan 

perusahaan.Perusahaaan besar merupakan entitas bisnis yang banyak disoroti, 

pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai 

wujud tanggung jawab sosial.Akan tetapi semua penelitian mendukung hubungan 

antara size perusahaan dengantanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian yang 

tidak berhasil menunjukkan hubungan kedua variable ini antara lain, Amran dan 

Devi (2008). 
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2.6.2 Profitabilitas (profitability) 

Digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil 

keuntungan dari penggunaan keuanagan perusahaan (Agustin, 2014). Rasio ini 

lebih diminati oleh para pemegang saham dan manajemen perusahaan sebagai 

salah satu alat keputusan investasi, apakah investasi bisnis ini akan 

dikembangkan, dipertahankan dan sebagainya. Pengukuran profitabilitas suatu 

perusahaan menunjukkan tinggkat efektivitas manajemen secara menyeluruh dan 

secara tidak langsung. Para investor jangka panjang akan sangat berkepentingan 

dengan analisis ini. Selain itu keuntungan (profitabilitas) sangan penting bagi 

perusahaan bukan saja untuk terus mempertahankan bisnisnya namun juga 

memperkuat kondisi keuagan perusahaan.Selain itu dengan semakin kuatnya 

kondisi keuanagan dan meningkatnya laba maka semakin besar pula kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividenya. Para manajer tidak hanya mendapatkan 

dividen, tapi jugak akan memperoleh power yang lebih besar dalam menentukan 

kebijakan perusahaan. Dengan demikian semaakin menghemat biaya modal, disisi 

lain para manajer (insider) menjadi meningkat powernya bahkan bisa 

meningkatkan kepemilikannya akibat penerimaan deviden sebagai hasil 

keuntungan yang tinggi. Jadi profitabilitas jadi pertimbangan investor dalam 

keputusan investasinya.Probitabilitas merupakan kemampuan dari modal yang 

diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi 

semua investor.Skala pengukuran untuk profitabilitas perusahaan adalah rasio. 

Terdapat beberapa ukuran untuk menentukan profitabilitas perushaan, yaitu: 

return, on equity, return on asset, earning per share, net profit margin. 

Menurutheinze (1976) ; gray, et, al. (1995; dalam sembiring 2005) profitabilitas 

merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk 
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mengungkapkan CSR kepada pemegang saham. Semakin tinggi tingkat 

protabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosialnya. 

2.6.3 Leverage 

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan 

tergantung pada kreditur dalam membiyai aseet perusahaan. Yang mempunyai 

tingkat leverage tinggi berarti sangat tergantung pada pinjaman luar untuk 

membiyai asset nya. Sedangkan perusahaaan yang mempunyai tingkat leverage 

yang rendah lebih banyak membiyai assetnya dengan modal sendiri. Tingkat 

leverage perusahaan, dengan demikian menggambarkan resiko keuanagan 

perusahaan. Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan resiko 

leverage yang lebih tinggin akan mengungkapkan lebih banyak informasi karena 

biaya keagenan dengan strktur modal seperti itu lebih tinggi.tambahan informasi 

di perlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap di 

penuhinya hak–hak mereka sebagai kreditor. 

Menurut Janson dan Meclin,1976 dalam karina (2013) perusahaan 

dengan rasio leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak 

informasi, karena biaya yang dikeluarkan perusahaan dengan struktur modal 

seperti itu lebih tinggi. Rasio leverage digunakan untuk memberikan fambaran 

mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehinggah dapat dilihat 

tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang. Oleh karena itu perusahaan dengan 

rasio leverage yang tinggi mempunyai kewajiban lebih untuk mengungkapkan 

tanggung jawab sosial nya.  
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2.6.4 Kepemilikan Saham Publik 

Kepemilikan publik yang dimaksud adalah proporsi saham yang dimiliki 

masyarakat luas dengan pihak manajemen. Kepemilikan saham oleh publik 

menggambarkan tingkat kepemilikan perusahaan oleh masyarakat publik. 

Variabel ini ditunjukkan dengan presentase saham yang dimiliki oleh publik 

dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah saham yang dimiliki oleh 

masyarakat dengan total saham perusahaan yang beredar. 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. Oleh 

karena itu, semakin tinggi proporsi saham yang dimiliki publik maka tingkat 

kelengkapan pengungkapan laporan tahunan akan semakin tinggi pula. 

Kepemilikan saham public disebut juga jumlah saham perusahaan yang dimiliki 

oleh public yaitu individu atau institusi yang memiliki kepemilikan saham 

dibawah lima persen tidak memiliki hubungan istimewah dengan perusahaan 

(Abdul, 2012). Semakin tersebarnya kepemilikan saham perusahaan maka 

perusahaan tersebut diharapkan akan mengungkapkan informasi lebih banyak 

mengenai aktifitas corporate social responsibility (CSR). 
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2.7 PenelitianTerdahulu   

Table II.1 

No Judul 
Penulis 

(Tahun) 
Publikasi Variable 

Alat 

Analisis 
Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Pengaruh 

Leverage, 

Profitabilitas, 

dan ukuran 

perusahaan 

terhadap 

pengungkapan 

informasi sosial 

pada perusahaan 

manufaktur di 

BEI 

Agung 

Syahewara 

(2017) 

Jurnal ilmiah 

Mahasiswa 

Akuntansi 

Vol 1, No 1 

Januari 2017 

Variable 

Independen: 

leverage, 

profitabilitas 

danUkuran 

Perusahaan  

Variabel 

dependent : 

Pengungkapan 

Informasi 

Sosial 

Regresi 

Linear 

Leverage berpengaruh 

Negative dan tidak Signifikan 

terhadap pengungkapan 

Informasi sosial. 
Profitabilitas berpengaruh 
Positif dan Singnifikan 
terhadap pengungkapan 
informasi sosial.  

Ukuran Perusahaaan 

berpengaruh Positif dan 

signifikan terhadap 

Pengungkapan informasi 

sosial. 

Leverage 

berpengaruh 

Negative dan tidak 

Signifikan terhadap 

pengungkapan 

Informasi sosial. 

Profitabilitas 

berpengaruh negatif dan 

tidak Singnifikan 

terhadap pengungkapan 

informasi sosial. 

Ukuran Perusahaaan 

berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap 

Pengungkapan 

informasi sosial. 

2 Pengaruh 

Profitabilitas, 

ukuran 

Perusahaan, dan 

kepemilikan 

Saham Publik 

pada 

pengungkapan 

CSR 

Gusti Ayu 

Dyah Indras 

Wari dan 

Ida Bagus 

Putra Astika 

E- Jurnal 

Akuntansi 

Universitas 

Udayana 9.3 

Tahun 2014 

VariabelIndep

enden : 

ProfitabilitasU

kuran 

Perusahaan, 

danKepemilik

anSahamPubli

k 

Variable 

dependent 

CSR 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

dan SPSS 

Peofitabilitas Berpengaruh 

Positif dan Signifikan 

Terhadap Pengungkapan 

CSR. 

Ukuran Perusahaan 

berpengaruh Positif dan 

Signifikan terhadap 

Pengungkapan SCR. 

Kepemilikan Saham 

Berpengaruh Negatif dan 

Tidak Singnifukan terhadap 

pengungkapan CSR 

 Profitabilitas 

berpengaruh negatif dan 

tidak Singnifikan 

terhadap pengungkapan 

CSR 

Ukuran Perusahaaan 

berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap 

Pengungkapan CSR 

Kepemilikan Saham 

Berpengaruh positif dan 

Singnifukan terhadap 

pengungkapan CSR. 

 
2
6
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3 Pengaruh 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

leverage dan 

Kepemilikan 

Publik terhadap 

Pengungkapan 

CSR 

Meita 

Wahyu 

Rinda Wati 

Jurnal Ilmu 

dan Riset 

Akuntansii 

Vol. 4 No. 6 

2015 

Variable 

independent :  

Probitabilitas, 

ukuranperusah

aan, leverage, 

danKepmilika

nPublik. 

Variable 

Dependent :  

Pengungkapan 

CSR 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Probitabilitas Berpengaruh 

Positif dan Signifikan 

terhadap Indeks 

Pengungkapan CSR.  

Ukuran Perusahaan Tidak 

berpengaruh Positifdan Tidak 

Signifikan terhadap 

Pengungkapan Pertanggung 

Jawaban sosial. 

Leverage Berpengaruh Positif 

dan signifikan terhadap 

Pengungkapan 

pertanggungjawaban sosial. 

Kepemilikan Publik tidak 

berpengaruh terhadap 

Pengungkapan 

Pertanggungjawaban Sosial 

Ukuran Perusahaan 

Tidak berpengaruh 

Positif dan Tidak 

Signifikan terhadap 

Pengungkapan 

Pertanggung 

Jawaban sosial. 

 

Profitabilitas 

berpengaruh negatif dan 

tidak Singnifikan 

terhadap pengungkapan 

CSR 

Leverage Berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan terhadap 

Pengungkapan 

pertanggungjawaban 

sosial. 

Kepemilikan Publik 

berpengaruh terhadap 

Pengungkapan 

Pertanggung jawaban 

Sosial 

 

4 Pengaruh 

Ukuran 

PerusahaanLeve

rage dan 

Probitabiitas 

terhadap 

Pengungkapan 

Tanggung jawab 

Sosial 

Perusahaan 

Perusahaan pada 

Perusahaan 

nabufaktur yang 

listing d Bursa 

Rita 

Anugara,Rol

abd 

Hutabaratda

n W. 

faradila 

Jurnal 

Ekonomi 

Volume 18, 

Nomor 1 

Variable 

independent 

:Ukuran 

Perusahaan, 

Leverage, 

danProfitabilit

as. 

Variable 

Dependent: 

Peetanggungja

waban Sosial 

Perusahaan 

Regresi 

Linear 

beranda 

Variable Ukuran Perusahaan 

Dn Profitabilitas seacar 

Signifikan Berpengaruh 

Positif terhadap 

Pengungkapan 

Tanggungjawab Sosial 

Perusahaan 

variable Leverage 

secara statistic 

berpengaruh 

Negative tetapi 

Todak Signifikan 

terhadap 

Pengungkapan 

Tnggungjawab 

Sosial Perusahaan 

Profitabilitas  seacar 

Signifikan tidak 

Berpengaruh Positif 

terhadap Pengungkapan 

Tanggungjawab Sosial 

Perusahaab 

2
7
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EFEK Indonesia 

5 Faktor–Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Pengungkapan 

Tanggungjawab 

Sosial pada 

Persahaan 

Manufaktur 

yang Terdaftar 

Di Bursa Efek 

Indonesia 

Maria 

Wijaya 

Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa 

Akuntansi 

Vol 1. No 1 

januari 2016 

Variable 

independent 

:Ukuran 

Perusahaan, 

Leverage, 

danProfitabilit

as. 

Variable 

Dependent: 

Peetanggungja

waban Sosial 

Perusahaan 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Ukuran Perusahaan 

Berpengaruh Signifikan 

Terhadap Pengungkapan 

Tanggunjawab Sosial. Ukuran 

Dewan Komisaris dan 

Leverage berpengaruh Positif 

terhadap Pertanggungjawaban 

Sosial sedangkan 

Profitabilitas tidak Signifikan 

terhadap Pengungkapan 

sedangkan 

Profitabilitas tidak 

Signifikan terhadap 

Pengungkapan 

Ukuran Perusahaan 

Tidak berpengaruh 

Positif dan Tidak 

Signifikan terhadap 

Pengungkapan 

PertanggungJawaban 

sosial. 

Leverage Berpengaruh 

Negatif dan signifikan 

terhadap Pengungkapan 

pertanggung jawaban 

sosial. 

 

 

  

2
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Berdasarkan penelitian terdahulu di atas maka terdapat perbedaan 

penelitian yang dilakukan sekarang ini dimana penelitian terdahulu pengambilan 

sampelnya yaitu perusahaan pemenang isra dari Bursa Efek Indonesia  dan 

analisis datanya mengunnakan spss sedangkan penelitian yang dilakukan 

seakarang pengambilan populasi, sampelnya, dan objek penelitiannya diambil dari 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data 

panel dengan menggunakan Eviews 9. 

 

2.8 Konsep CSR dalam Pandangan Islam 

 Konsep Coporate Social Responsibility (CSR) yang di implementasikan 

ternyata didukung dan 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 (invidu) dan 

tingkat makro (sosial). 

 Secara normative, Coporate Social Responsibility (CSR) telah diregulasi 

dalam berbagai peraturan sebagai sebuah kewajiban bagi korporat untuk peduli 

terhadap perbaikan social dan lingkungan. Dan disisi lain, Coporate Social 

Responsibility (CSR)  dalam perpektif islam merupakan salah satu konsep 

kedermawanan yang sangat di  anjurkan, yaitu sesuai firman ALLAH SWT  

dalam al- quran surat al- Baqarah ayat 261: 
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Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-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 (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. 

 

 Koporat yang menafkahkan hartanya dijalan Allah dapat di aplikasikan 

untuk berbagai program Coporate Social Responsibility (CSR) yang lebih luas 

antara lain kepentingan peningkkatan kualitas social dalam berbagai bidang 

misalnya ekonomi, pendidikan, kesehataan serta pembangunan (community 

development) dan pelestarian lingkungan.  

 Nilai–nilai islam juga selalu menghimbau untuk selalu berbuat kebaikan 

ihsan yang dapat memberikan manfaat kepada yang lain. Aktifitas usaha dalam 

islam, diarahkan kepada kebaikan pelaku usaha, lingkungan alam dan 

kesejahteraan social secara umum, yang selalu berprinsip pada etika dan spiritual. 

Seperti firman Allah SWT dalam Al–quran surat  Al–qasas ayat 77: 

                         

                        

     

Artinya: Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagian 

mudari (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 
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2.9 Hipotesis Penelitian 

2.9.1 Pengaruh Ukuran prusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 

Coporate Social  Responsibility (CSR). 

 Pengaruh ukuran perusahaaan terhadap pengungkapan Coporate Social 

Responsibility (CSR) tercermin dalam teori agensi yang menjelaskan bahwa 

perusahaan besar mempunyai biaya agensi yang yang besar pula, sehinggaa kan 

mengugkapkan lebih banyak informasi dibandingkan perusahaan kecil 

Pernyataan tersebut terjalan dengan penelitian siregar dan utama, semakin 

besar ukuran perusahaan, informasi investasi saham semakin banyak (Sembiring, 

2008) menemukan pengaruh positif pada ukuran perusahaan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.   

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan Coporate 

Social Responsibility ( CSR ). 

2.9.2 Pengaruh Profitabilitas berpengaruh terhadap   Pengungkapan 

Coporate Social Responsibility (CSR) 

 Profitabilitas merupakan faktor yang dapat membuat manajemen menjadi 

bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggung jawaban social kepada 

pemegang saham. Ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, 

perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat 

menganggu informasi tentang sukses keuangan tersebut. Sebaliknya ketika tingkat 

profitabilitas rendah perusahaan akan berharap pengguna laporan akan membaca 

good news kinerja perusahaan Belkaoui dan karfik (1989) dalam Karina (2013) 

mengatakan bahwa dengan kepedulian terhadap masyrakat (sosial) menghendaki 

manajemen untuk membuat perusahaan menjadi profitable. 
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H2: Profitabilitas berpengaruh terhadap Pengungkapan Coporate Social 

Responsibility (CSR) 

2.9.3 Pengaruh Leverage berpengaruh terhadap Pengungkapan Coporate 

Social Responsibility (CSR) 

 Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan 

tergantung pada kreditur dalam membiyaai asset perusahaan. Resiko leverage 

digunakan untuk memberikan gambaran mengenaistruktur modal yang dimiliki 

perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang. 

Tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang 

obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur.(Karina,  2013) 

Mengatakan Oleh karena itu perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi 

mempunyai kewajiban lebih untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. 

H3:  Leverage berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Coporate 

Social Responsibility (CSR) 

2.9.4 Pengaruh Kepemilikan Saham Publik berpengaruh terhadap 

Pengungkapan Coporate Social Responsibility (CSR) 

 Kepemilikan publik dalam hal ini yang dimaksud adalah proporsi saham 

yang dimilikioleh masyarakat dengan pihak internal perusahaan. Oleh karena itu, 

semakin tinggi porsisaham yang dimiliki oleh publik maka tingkat kelengkapan 

dan keluasan pengungkapanlaporan atau informasi akan tinggi pula. Hal ini 

pendapat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Karina,  2013). Hipotesis dalam 

penelitian ini adalah 

H4: Kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility(CSR) 
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2.9.5 Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas  leverage dan 

kepemilikan saham publik berpengaruh secara simultan terhadap 

pengungkapan Coporate Social Responsibility (CSR) 

 Coporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan atau 

dunia bisnis untuk brkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang 

berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan 

minitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, 

sosial dan lingkungan. Dimana tiga aspek tersebut diharapkan dapat terbentuk 

dalam kehidupan masyrakat sehingga keberadaan sebuah perusahaan diakui 

ditengah tengah masyarakat luas. 

 Berdasarkan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Wijaya 

(2012) dan Meita Wahyu Rinda Wati (2015) secara simultan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapanCoporate Social Responsibility (CSR)dengan 

variabel bebasnya dewan komisaris, leverage, ukuran perusahaan, profitabilitas, 

kinerja linggkungan dan kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan Coporate Social Responsibility (CSR) dengan variabel bebas 

profil, ukuran, profitabilitas, leverage, kepemilikan saham publik dan 

pertumbuhan secarasimultan berpengaruh terhadap pengungkapan Coporate 

Social Responsibility (CSR) berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

H4: Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan kepemilikan 

saham publik berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan 

Coporate Social Responsibility (CSR) 
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2.10 Kerangka Pemikiran 

Untuk lebih menjelaskan hubungan antara variable idenpendent dan 

variable dependent yang digunakan dalam penelitian ini, berikut ini digambarkan 

model penelitiannya: 

Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran 

Variable Independent ( X) 

  

      H1  Variabel Dependent (Y) 

        

      H2 

 

H3    

 H4 

 

H5 

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa secara persial ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadapPengungkapanCoporate Social Responsibility 

(CSR). Dan profitabilitas melihatkan secara parsial berpengaruh terhadap 

Pengungkapan Coporate Social Responsibility (CSR). Selanjutnya Leverage 

melihatkan secara persial berpengaruh terhadap Pengungkapan Coporate Social 

Responsibility (CSR). Secara simultan ukuran perusahaan, profitabilitas, dann 

leverage berpengaruh terhadap Pengungkapan Coporate Social Responsibility 

(CSR).  

Ukuran Perusahaan ( X1 ) 

Pengungkapan Coporate 

Social Responsibility 

( CSR ) 

 

Profitabilitas( X2 ) 

Leverage ( X3 ) 

Kepemilikan Saham Publik (X4) 


