
BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1.  Teori Dasar (Grand Theory) 

2.1.1. Teori Agency (Agency Theory) 

Agency Theory mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota 

dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal 

(pemegang saham) merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen 

untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen (manajemen) merupakan 

pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen 

berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah diamanahkan oleh 

prinsipal kepadanya. 

Aplikasi agency theory dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan 

mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap 

memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan 

seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang 

berupa keuntungan, return maupun risks yang disetujui oleh prinsipal dan agen. 

Kontrak kerja akan menjadi optimal bila kontrak dapat fairness yaitu mampu 

menyeimbangkan antara prinsipal dan agen secara matematis memperlihatkan 

pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian  insentif/imbalan 

khusus yang memuaskan dari prinsipal ke agen. 

Teori agency menjelaskan hubungan antara prinsipal dengan agen. Praktik 

CSR dan pengungkapannya juga dikaitkan dengan agency theory (Cowen et.al, 

1987). Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu komitmen 
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manajemen untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam kinerja sosial. 

Dengan demikian, manajemen akan mendapatkan penilaian positif dari 

stakeholders. 

2.1.2.  Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) 

Keberadaan perusahaan dalam masyarakat karena adanya dukungan dari 

masyarakat, oleh sebab itu perilaku perusahaan dan cara yang digunakan 

perusahaan saaat menjalankan aktivitasnya harus berada dalam bingkai pedoman 

dan harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat agar dapat membuat 

perusahaan semakin legitimate.  

Ghazali dan Chairi (2007) menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat 

bermanfaat dalam menganalisi perilaku organisasi, karena teori legitimasi adalah 

hal yang paling penting bagi perusahaan, batasan-batasan yang ditekankan oleh 

norma-norma dan nilai-nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut 

mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan 

lingkungan. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk dapat memberikan 

keyakinan bahwa kinerja perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Legitimasi 

masyarakat merupakan faktor kunci bagi perusahaan agar dapat mengembangkan 

perusahaan di masa yang akan datang. Hal tersebut dapat digunakan sebagai saran 

untuk mempromosikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju.  

 
2.1.3  Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) 

Semua stakeholder memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai 

aktivitas perusahaan yang mempengaruhi mereka. Pada awalnya pemegang saham 

sebagai satu-satunya stakeholder. Pandangan ini didasarkan oleh argumen yang 
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disampaikan Friedman (1962) yang mengatakan bahwa tujuan umum dari 

perusahaan adalah untuk memaksimumkan kemakmuran pemiliknya. Namun 

demikian Freeman (1983) tidak setuju dengan pandangan tersebut dan 

memperluas defenisi stakeholder dengan memasukkan konstituen yang lebih 

banyak, termasuk kelompok yang tidak menguntungkan (adversarial group) 

seperti pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan regulator (Ghozali dan 

Chairi;2007). 

Menurut Ghazali dan Chairi (2007), teori stakeholder merupakan teori 

yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas bisnis yang hanya 

beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada 

seluruh stakehldernya (pemegang saham, kreditor, konsumen,supplier, 

pemerintah, masyarakat, analisis, dan pihak lain). Kelompok stakeholder inilah 

yang menjadi behan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam 

mengungkap atau tidak suatu informai didalam laporan perusahaan tersebut. 

Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajemen 

perusahaan dalam meningkatkna penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-

aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi 

stakeholder.  

Teroi stakeholder mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan 

oleh para stakeholder. Dengan melakukan aktivitas dan peengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan, maka perusahaan pun berharap akan mampu untuk terus 

mempertahankan eksisitensinya. Karena semakin kuat tuntutan stakeholder pada 

perusahaan maka perusahaan akan semakin berusaha untuk memenuhi keinginan 

 



13 
 

stakeholder yang mana salah satu caranya yaitu dengan aktivitas dan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.  

Dalam hal ini perusahaan mengungkapkan secara sukarela atas investasi 

lingkungan yang telah dilakukan untuk membuktikan kepada masyarakat akan 

kepedulian perusahaan tersebut dalam menjaga lingkungan dan memberikan nilai 

tambah serta manfaat bagi masyarakat yang merupakan stakeholder.  

 
2.2.  Corporate Social Responsibility (CSR) 

Tanggung jawab sosial perusahaan bukanlah merupakan konsep baru 

dalam lingkungan masyarakat, akan tetapi semakin meluas bersamaan dengan 

konsep-konsep lain. Pada dasarnya ide tanggung jawab sosial adalah bagaimana 

upaya perusahaan memberi perhatian kepada lingkungannya, terhadap dampak 

yang terjadi akibat kegiatan didalam operasional perusahaan. Moir (2001) 

menyatakan selain mengahasilkan laba, perusahaan harus membantu memecahkan 

masalah-masalah sosial terkait atau tidak perusahaan ikut menciptakan masalah 

tersebut bahkan jika disana tidak mungkin ada potensi keuntungan jangka pendek 

atau jangka panjang yang lain.  

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility 

(CSR) merupakan suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan memiliki 

suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, 

komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. 

Pertanggung jawaban sosial perusahaan adalah mekanisme bagi suatu organisasi 

untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial 
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ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi 

tanggung jawab organisasi di bidang hukum.  

Defenisi CSR dalam ISO 26000 adalah Responsibility of an organization 

for impact of its decisional and activities on society and the environmental 

through transparent and ethical behavior that is consistent with suistainable 

development and welfare of society; takes into account the expectatiion of 

international norms of behavior; and is intergrated throughout the organization.  

Berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan 

tanggung jawab sosial perusahaan atas dampak yang ditimbulkan dari keputusan 

yang telah diambil dan dilakukan dari keputusan yang telah diambil dan dilakukan 

oleh perusahaan tersebut, melalui proilaku yang transaparan dan etis. Berdasarkan 

konsep ISO 26000 penerapan tanggung jawab sosial perusahaan hendaknya 

terintegrasi pada seluruh aktivitas organisasi yang mencakup isu-isu pokok 

sebagai berikut :  

1. Pengembangan masyarakat;  

2. Konsumen; 

3. Praktek kegiatan institusi yang sehat; 

4. Lingkungan; 

5. Ketenagakerjaan; 

6. Hak asasi manusia;  

7. Organizational governance.  

Dengan demikian operasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tidak 

hanya berkomitmen dengan keuntungan secara financial saja, tetapi harus 

 



15 
 

berkomitmen pada pembangunan sosial ekonomi secara menyeluruh dan 

berkelanjutan. Selurug pelaksanaan tanggung jawab sosial yang telah 

dilaksanakan oleh perusahaan disosialisasikan kepada ublik, salah satunya melalui 

pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan (annual report). 

 
2.3.  Ruang Lingkup Corporate Social Responsibility (CSR) 

Pada prinsipnya CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap 

kepentingan para stakeholders dalam artian luas daripada sekedar kepentingan 

perusahaan belaka. Meskipun secara moral adalah baik suatu perusahaan 

mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan dibenarkan mencapai keuntungan 

tersebut dengan mengorbankan kepentingan- kepentingan pihak lain yang terkait. 

Oleh karena itu setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan 

kegiatan dari usahanya yang mempunyai dampak baik langsung maupun tidak 

langsung terhadap stakeholders-nya dan lingkungan di mana perusahaan 

melakukan aktivitas usahanya. Sehingga secara positif, hal ini bermakna bahwa 

setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sedemikian rupa, pada 

akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan para stakeholders-nya dengan 

memperhatikan kualitas lingkungan kearah yang lebih baik.  

John Elkingston’s mengelopokkan Corporate Social Responsibility atas 

tiga aspek yang lebih dikenal dengan Triple Bottom Line. Ketiga aspek tersebut 

meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (Economic Prosperty), 

peningkatakn kualitas lingkungan (Environmental Quality), dan keadilan sosial 

(Social Justice). Ia juaga menegaskan bahwa suatu perusahaan yang ingin 

menerapkan konsep Suistainability development harus memperhatikan antara 
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triple bottom line dengan triple p (Profit sebagai aspek eknomi, planet sebagai 

aspek lingkungan dan people sebagai aspek sosial).  

Dengan demikian, perhatian manajemen terhadap Corporate Social 

Responsibility tidak saja harus ditujukan pada standar ekonomi, tetapi juga 

dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan hidup, komunitas sekitarnya 

dan masyarakat umum. Fakta menunjukkan bahwa dengan keterlibatan aktivitas 

sosial sebagai wujud Corporate Social Responsibility sangat menunjang kegiatan 

bisnsi dan akhirnya menguntungkan perusahaan itu sendiri.  

 
2.4.  Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan muncul karena adanya 

tuntutan dari masyarakat dan para pengguna laporan tahunan terhadap dampak 

kegiatan bisnis perusahaan. Darwin menyatakan bahwa pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi yang 

baik dan efektif antara perusahaan dengan publik dan stakeholder lainnya tentang 

bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan CSR dalam setiap aspek kegiatan 

operasinya. Pengungkapan tanggung jawab sosial di dalam laporan tahunan atau 

laporan terpisah adalah untuk mencerminkan akuntabilitas, responsibility dan 

transparansi perusahaan kepada stakeholdernya.  

Ada berbagai motivasi bagi para manajer untuk sukarela melakukan 

kegiatan-kegiatan tertentu, seperti memutuskan untuk melaporkan informasi sosial 

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

yang dikemukakan oleh berbagai peneliti untuk melaporkan informasi sosial dan 

lingkungan sebagai berikut :  
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1. Keingingan untuk mematuhi persyaratan yang ada dalam undang-

undang;  

2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi; 

3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan; 

4. Keinginan untuk mematuhi persyaratan peminjaman; 

5. Untuk memenuhi harapan masyarakat, mungkin mencerminkan suatu 

pendangan yang sesuai degan “komunitas lisensi untuk beroperasi”.  

Selain itu pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat 

digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan legitimasi dari para stakeholder 

khususnya investor. Perusahaan yang memiliki kinerja sosial dan lingkungan yang 

baik akan direspon positif oleh investor melalui peningkatan harga saham, namun 

sebaliknya perusahaan yang memiliki kinerja sosial dan lingkungan yang buruk 

maka akan muncul keraguan dari investor sehingga direspon negatif melalui 

penurunan harga saham.  

 
2.5.  Pandangan Islam Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) 

Menurut Sayyid Qutb, islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban 

yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, 

antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial dan antara suatu 

masyarakat denngan masyarakat yang lain. Tanggung jawab sosial perusahaan 

merujuk pada kewajiban – kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan 

memberi kontribusi kepada masyarakat diamana perusahaan itu berada. Sebuah 

perusahaan mengemban tanggung jawab sosial perusahaan dalam tiga domain :  
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1. Pelaku-pelaku organisasi, meliputi :  

a. Hubungan perusahaan dengan pekerja;  

b. Hubungan pekerja dengan perusahaan;  

c. Hubungan perusahaan dan pelaku usaha lain, distributor, 

konsumen, pesaing.  

2. Lingkungan alam (QS. Al-A’raf ayat 56)  

          

   

 
Artinya : Dan Janganlah Kamu Membuat Kerusakan Di Muka 

Bumi, Sesudah (Allah) Memperbaikinya Dan Berdo’alah 
Kepada-Nya Dengan Rasa Takut (Tidak Akan Di Terima) 
Dan Harapan (Akan Dikabulkan) Sesungguhnya Rahmat 
Allah Amat Dekat Kepada Orang-Orang Yang Berbuat 
Baik 

 
3. Kesejahteraan sosial masyarakat.  

 
2.6. Pengungkapan Media  

Pengungkapan media adalah penggunaan media terdiri dari jumlah waktu 

yang digunakan dalam berbagai media, jenis isi media, media yang dikonsumsi 

atau dengan media keseluruhan (Rakhmat,2004). Perusahaan-perusahaan  pada 

saat ini telah banyak memanfaatkan media untuk mengkomunikasikan 

kegiatannya. Salah stu informasi yang bisa dikomunikasikan adalah CSR yang 

dilakukan perusahaan. Terdapat tiga mediayang biasaynya dipakai perusahaan 

dalam pengungkapan CSR perusahaan, yaitu melalui media tekevisi, koran derta 

internet (web perusahaa).  

 



19 
 

Didalam penelitian in jenis media yang dimaksudkan dalam pengukuran 

pengungkapan media adalah penggunaan internet oleh perusahaan untuk 

mengungkapkan kegiatan CSR. Pemilihan internet (web perusahaan) ini dipilih 

karena dianggap  mudah untuk diakses oleh orang-orang dan mampu untuk 

memberikan informasi yang lebih lengkap dibanding media televisi ataupun 

koran.  

Jika perusahaan ingin mendapatkan kepercayaan dan legitimasi melalui 

kegiatan CSR yang dilakukannya, maka perusahaan tersebut harus memiliki 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan dan 

mengkomunikasikannya dengan cara mengungkapkan kegiatan sosial yang 

dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan media yang ada. Selain itu media 

merupakan sumber saya pada informasi lingkungan, dan pengkomunikasin CSR 

melalui media akan meningkatkan reputasi perusahaan. 

 
2.7. Leverage 

Rasio Leverage atau Rasio Solavabilitas merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, 

seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan 

aktivanya (Kasmir 2010;112). Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio leverage 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh 

kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan 

dibubarkan (dilikuidasi). Suatu perusahaan yang mempunyai aktiva yang cukup 

untuk membayar semua hutangnya, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan 
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solvabel. Sebaliknya bila perusahaa tidak mempunyai aktiva yang cukup untuk 

membayar hutangnya, maka perusahaan dalam keadaan insolvabel.  

Dalam penelitian ini mengukur tingkat solvabel menggunakan debt to 

equity ratio. Debt equity ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai 

utang dengan ekuitas. Untuk mencari rasio ini dengan cara membandingkan 

antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas (Kasmir 2010; 

112).  

Hubungan leverage dengan pengungkapan corporate social responsibility 

yaitu bila perusahaan yang memiliki rasio leverage yang tinggi maka perusahaan 

tersebut akan menguragi pelaksanaan praktik serta pengungkapan corporate 

social responsibility dikarenakan untuk melaksanakan hal tersebut akan 

mengeluarkan biaya. Sembiring (2005) keputusan untuk mengungkapkan 

corporate social responsibility akan mengikuti suatu pengeluaran untuk 

pengungkapan yang menurunkan pendapatan. Perusahaan dengan rasio leverage 

yang tinggi mengakibatkan pengawasan yang tinggi dilakukan oleh 

debtholderterhadap aktivitas perusahaan. Berdasarkan teori agency, tingkat 

leveragemempunyai pengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan. Menejemen cenderung mengurangi pengungkapan tanggung 

hawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan debtholders. Pihak 

manajemen akan sedikit melaksanakan pengungkapan agar keadaan keuangan 

perusahaan tetap tinggi sehingga mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar 

janji hutang. 
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2.8.  Profitabilitas  

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemapuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas 

manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari 

penjualan dan pendapatan investasi. Intinya bahwa penggunaan rasio ini 

menunjukkan efisiensi perusahaan (Kasmir 2010; 115).  

Hubungan kinerja keuangan dengan tanggung jawab sosial perusahaan 

menurut Belkaoui dan Karpik (1989) paling baik diekspresikan dengan 

profitabilitas, hal itu disebabkan karena pandangan bahwa tanggapan sosial yang 

diminta dari manajemen sama dengan kemampuan yang diminta untuk membuat 

suatu perusahaan memperoleh laba. Selain itu tingkat profitabilitas dapat 

menunjukkan seberapa baik pengelolaan manajemen perusahaan, oleh sebab itu 

semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka cenderung semakin luas 

Corporate Social Responsibility Disclosure. Dikaitkan dengan teori agensi, 

perolehan laba yang semakin besar akan membuat perusahan mengungkapkan 

informasi sosial yang lebih luas.  

Dalam penelitian ini mengukur tingkat profitabilitas perusahaan 

menggunakan rasio Return On Equity Ratio dimana rasio ini digunakan untuk 

mengukur laba bersih sesuadah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini 

menujukkan efisiensi penggunaan modal sendiri (Kasmir 2010 ; 115 ).  

 
2.9.  Ukuran Dewan Komisaris 

Keberadaan dewan komisaris diharapkan dapat bersikap netral terhadap 

segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Karena dewan komisaris tidak 
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berpengaruh oleh manajemen, maka cenderung mendorong perusahaan untuk 

mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada stakeholder. Dewan komisaris 

adalah wakil stakeholder dalam perusahaan yang berbadan hukum yang berfungsi 

mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen 

(sembiring;2005). Coller dan gregory (1999) menyatakan bahwa semakin besar 

jumlah dewan komisaris maka semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan 

memonitoring akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin 

besar untuk mengungkapkannya. 

 
2.10. Penelitian Terdahulu  

Penelitian mengenai tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan telah banyak dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Sembiring (2005) yang berjudul “ Karekteristik Perusahaan Dan Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan : Studi Empiris Pada Perusahaan Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta” menemukan bukti bawa size, profile, dan ukuran 

dewan komisaris ditemukan berpengaruh sevara signifikan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sedangkan profitabilitas dan 

leverage terbukti tidak berpengaruh.  

Penelitian yang dilakukan oleh Septian Adi Nugraha dan Andayani (2013) 

dengan judul penelitian “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengunkapan 

Corporate Social Responsibility Dalam Laporan Tahuna Perusahaan” menemukan 

bahwa ukuran perusahaan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan CSR, ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan 
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terhadap pengungkapan CSR, kepemilikan saham asing tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan CSR, ukuran dewan komite audit berpenaruh 

signifikan terhadap pengungkapan CSR.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ni wayan Oktariani dan Ni Putu Sri Harta 

Mimba (2014) dengan judul penelitian “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan 

Tanggung Jawab Lingkungan Pada Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran 

perusahaan, kepemilikan saham asing, dan komposisi dewan komisaris tidak 

berpengaruh signifikan pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, 

sedangkan variabel hutang, profitabilitas dan tanggung jawab lingkungan 

berpengaruh signifikan pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Oktalia (2014) dengan judul 

penelitian “ Pengaruh Kineja Lingkungan Dan Profitabilitas Terhadap Corporate 

Social Responsibility Disclosure Dalam Laporan Tahunan Perusahaan” dengan 

hasil penelitian bahwa kinerja lingkungan dan profitabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Okky Hendro Subiantoro dan Titik 

Mildawati (2015) dengan judul penelitian “Pengaruh Karakteristik Perusahaan 

Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility” dengan hasil penelitian 

bahwa ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, tipe industri dan kepemilikan 

manajemen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility sedangakan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap 

corporate social responsibility.  
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Ni Putu Emmy Fibrianti danI gede Supartha Wisada (2015) dengan judul 

penelitian “Pengaruh Hutang, profitabilitas, dan tanggung jawab lingkungan pada 

CSR disclosure perusahaan pertambangan 2011-2013” dengan hasil penelitian 

ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, tipe industri dan kepemilikan 

manajemen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility sedangakan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap 

corporate social responsibility. 

Penelitian yang dilakukan oleh Meita Wahyu Rindawati dan Nur Fadjrih 

Asyik (2015) dengan judul penelitian “Pengeruh Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan, Leverage Dan Kepemilikan Publik Terhadap Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility” dengan hasil penelitian profitabilitas 

berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility sedangkan 

ukuran perusahaan, leverage dan kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility.  

Penlitian yang dilakukan oleh Rheza Dwi Respati (2015) yang berjudul “ 

Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Tipe Industri, 

Dan Pengungkapan Media Terhadap Pengungkapan CSR: Studi Empiris Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftra Di Bursa Efek Inddonesia Tahun 2014”. 

Dalam penelitian tersebut Reza mendapatkan bukti bahwa profitabilitas dan 

laverage tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan 

ukuran perusahaan, tipe industri dan pengungkapan media berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan CSR.  
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Tabel 2.1 
 Penelitian Terdahulu  

 

No. 
Peneliti Dan 

Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Data Dan 
Alat 

Analisis 
Hasil Penelitian 

1. Sembiring 
(2005) 
 
Karakteristik 
Perusahaan Dan 
Pengungkapan 
Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan : 
Studi Empiris 
Pada 
Perusahaan 
Yang Terdaftar 
Di Bursa Efek 
Jakarta 

V.D.  
Pengungkapan 
Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan  
 
V.I.  
Laverage, 
profitabilitas, 
profile, dewan 
komisaris 

Annual 
Report  
 
 
Regresi 
Linear 
Berganda  

Profile Dan Dewan 
Komisaris 
Berpengaruh Positif 
Terhadap 
Pengungkapan 
Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan.  
 
Profitabilitas Dan 
LeverageBerpengaruh 
Negatif Terhadap 
Pengungkapan 
Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan.  

2. Septian Adi 
Nugraha dan 
Andayani 
(2013)  
 
Faktor-Faktor 
Yang 
Mempengaruhi 
Pengunkapan 
Corporate 
Social 
Responsibility 
Dalam Laporan 
Tahuna 
Perusahaan 
2009-2011 
 

V.D.  
Pengungkapan 
Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan  
 
V.I.  
ukuran 
perusahaan, 
ukuran dewan 
komisaris, 
kepemilikan 
saham asing, 
dan ukuran 
dewan komite 

Annual 
Report  
 
 
 
Analisis 
Regresi 
Linear 
Berganda  

ukuran perusahaan 
dan ukuran komite 
audit berpengaruh 
signifika terhadap 
pengungkapan CSR  
 
sedangkan ukuran 
dewan komisaris dan 
kepemilikan saham 
asing tidak 
berpengaruh terhadap 
pengungkapan CSR 

3. Ni Wayan 
Oktariani Dan 
Ni Putu Sri 
Harta Mimba 
(2014)  
 
Pengaruh 
Karakteristik 

V.D.  
pengungkapan 
tanggung jawab 
sosial 
perusahaan  
 
V.I.  
Karakteristik 

annual report  
 
analisis 
regresi linear 
berganda  

hutang, profitabilitas, 
tanggung jawab 
lingkungan 
perusahaan 
berpengaruh positif 
terhadap 
pengungkapan 
tanggung jawab sosial 
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No. 
Peneliti Dan 

Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Data Dan 
Alat 

Analisis 
Hasil Penelitian 

Perusahaan Dan 
Tanggung 
Jawab 
Lingkungan 
Pada 
Pengungkapan 
Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan   

perusahaan dan 
tanggung jawab 
lingkungan 
 
 
 

perusahaan.  
 
ukuran perusahaan, 
kepemilikan saham 
asing, dan komposisi 
dewan komisaris 
berpengaruh negatif 
terhadap 
pengungkapan 
tanggung jawab sosial 
perusahaan. 

4. Dwi Oktalia 
(2014)  
 
Pengaruh 
Kineja 
Lingkungan 
Dan 
Profitabilitas 
Terhadap 
Corporate 
Social 
Responsibility 
Disclosure 
Dalam Laporan 
Tahunan 
Perusahaan  
 

V.D.  
Pengungkapan 
Corporate 
Social 
Responsibility  
 
V.I.  
kinerja 
lingkungan dan 
profitabilitas  

Annual 
Report  
 
 
Regresi 
Linear 
Berganda  

kinerja lingkungan 
dan profitabilitas 
tidak berpengaatuh 
signifikan terhadap 
pengungkapan CSR  

5. Okky Hendro 
Subiantoro dan 
Titik Mildawati 
(2015) 
 
Pengaruh 
Karakteristik 
Perusahaan 
Terhadap 
Pengungkapan 
Corporate 
Social 
Responsibility 

V.D.  
Pengungkapan 
Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan  
 
V.I.  
ukuran 
perusahaan, 
leverage, 
profitabilitas, 
profile, ukuran 
dewan 
komisaris, dan 
kepemilikan 

Annual 
Report  
 
Regresi 
Linear 
Berganda  

Ukuran perusahaan, 
leverage, 
profitabilitas, profile, 
dan kepemilikan 
manajemen tidak 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
pengungkapan CSR  
 
sedangkan ukuran 
dewan komisaris 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
pengungkapan CSR  
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No. 
Peneliti Dan 

Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Data Dan 
Alat 

Analisis 
Hasil Penelitian 

manajemen  
6. Ni Putu Emmy 

Fibrianti danI 
gede Supartha 
Wisada (2015)  
 
Pengaruh 
Hutang, 
profitabilitas, 
dan tanggung 
jawab 
lingkungan pada 
CSR disclosure 
perusahaan 
pertambangan 
2011-2013 

V.D.  
Pengungkapan 
Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan  
 
V.I.  
leverage, 
profitabilitas 
dan tanggung 
jawab 
lingkungan 

annual report  
 
regresi data 
panel  

ukuran perusahaan, 
leverage, 
profitabilitas, tipe 
industri dan 
kepemilikan 
manajemen tidak 
berpengaruh terhadap 
pengungkapan 
corporate social 
responsibility 
sedangakan ukuran 
dewan komisaris 
berpengaruh terhadap 
corporate social 
responsibility 

7. Meita Wahyu 
Rindawati dan 
Nur Fadjrih 
Asyik (2015)  
Pengeruh 
Profitabilitas, 
Ukuran 
Perusahaan, 
Leverage Dan 
Kepemilikan 
Publik Terhadap 
Pengungkapan 
Corporate 
Social 
Responsibility 

V.D.  
Pengungkapan 
Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan  
 
V.I.  
profitabilitas, 
ukuran 
perusahaan, 
leverage, dan 
kepemilikan 
saham publik 

annual report  
 
regresi linear 
berganda  

profitabilitas 
berpengearuh 
signifikan terhadap 
pengungkapan CSR  
 
ukuran perusahaan, 
leverage dan 
kepemilikan publik 
tidak berpengaruh 
terhadap 
pengungkapan CSR  

8. Rheza Dwi 
Respati (2015) 
 
Analisis 
Pengaruh 
Profitabilitas, 
Leverage, 
Ukuran 
Perusahaan, 
Tipe Industri, 
Dan 
Pengungkapan 

V.D.  
Pengungkapan 
Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan  
 
V.I.  
Profitabilitas, 
Leverage, 
Ukuran 
Perusahaan, tipe 
industri dan 

Annual 
report  
 
Analisis 
regresi linear 
berganda 

Profitabilitas dan 
laverage tidak 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
pengungkapan CSR, 
sedangkan ukuran 
perusahaan, tipe 
industri dan 
pengungkapan media 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
pengungkapan CSR.  

 



28 
 

H1 

H2 

H3 

H4 

No. 
Peneliti Dan 

Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Data Dan 
Alat 

Analisis 
Hasil Penelitian 

Media Terhadap 
Pengungkapan 
CSR: Studi 
Empiris Pada 
Perusahaan 
Manufaktur 
Yang Terdaftra 
Di Bursa Efek 
Inddonesia 
Tahun 2014 

pengungkapan 
media 

 

 
2.11. Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan telaah 

pustaka, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui 

suatu kerangka pemikiran sebagai berikut ; 

Gambar 2.2.  
Kerangaka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan :                          Uji t hitung (pengujian parsial) 

Uji F (Pengujian Simultan) 
 
 
 
 

Leverage (X1)  

Profitabilitas (X2) 

 Dewan Komisaris 
(X3) 

Pengungkapan Media 
(X4) 

 

Pengungkapan 
Corporate Social 

Responsibility (CSR)    
(Y) 

F 
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2.1.2. Pengembangan Hipotesis  

Rasio Leverage atau Rasio Solvabilitas merupakan rasio yang mengukur 

seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset 

perusahaan (Kasmir ; 2010). Oleh karena itu perusahaan yang mempunyai tingkat 

leverage yang tinggi maka perusahaan cenderung mengurangi praktik dan 

pengungkapan corporate social responsibility dikarenakan untuk melaksanakan 

hal tersebut akan mengeluarkan biaya.  

Perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi mengakibatkan pengawasan 

yang tinggi dilakukan oleh debtholder terhadap aktivitas perusahaan. Berdasarkan 

teori agency, tingkat leveragemempunyai pengaruh negatif terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Menejemen cenderung 

mengurangi pengungkapan tanggung hawab sosial yang dibuatnya agar tidak 

menjadi sorotan debtholders. Pihak manajemen akan sedikit melaksanakan 

pengungkapan agar keadaan keuangan perusahaan tetap tinggi sehingga 

mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar janji hutang. Dalam penelitian 

rasio Leverage akan dihitung dengan Debt To Equity Ratio (DER).  

H1 : Leverage Yang Dihitung Dengan Debt Equity Ratio (DER) 
Berpengaruh Signifikan Terhadap Pengungkapan Corporate Social 
Responsibility.  

 
Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemapuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas 

manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari 

penjualan dan pendapatan investasi. Intinya bahwa penggunaan rasio ini 

menunjukkan efisiensi perusahaan (Kasmir 2010; 115).  
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Tingkat profitabilitas dapat menunjukkan seberapa baik pengelolaan 

manajemen perusahaan, oleh sebab itu semakin tinggi profitabilitas suatu 

perusahaan maka cenderung semakin luas Corporate Social Responsibility 

Disclosure. Dikaitkan dengan teori agensi, perolehan laba yang semakin besar 

akan membuat perusahan mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas.  

H2: Profitabilitas Perusahaan Berpengaruh Signifikan Terhadap 
Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

 
Ukuran dewan komisaris adalah wakil stakeholder dalam perusahaan yang 

berbadan hukum yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang 

dilaksanakan oleh manajemen (Sembiring ; 2005). Semakin besar ukuran dewan 

komisaris, maka semakin mudah untuk mengendalikan dan memonitoring 

manajemen akan semakin efektif. Selain itu perusahaan yang mempunyai ukuran 

dewan komisaris yang lebih besar akan lebih banyak tekanan terhadap manajemen 

untuk mengungkapkan Coporate Social Responsibility perusahaan.  

H3:  Ukuran Dewan Komisaris Berpengaruh Signifikan Terhadap 
Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR).  

 
Pengungkapan media adalah penggunaan media terdiri dari jumlah waktu 

yang digunakan dalam berbagai media, jenis isi media, media yang dikonsumsi 

atau dengan media keseluruhan (Rakhmat,2004). Perusahaan-perusahaan  pada 

saat ini telah banyak memanfaatkan media untuk mengkomunikasikan 

kegiatannya. Salah stu informasi yang bisa dikomunikasikan adalah CSR yang 

dilakukan perusahaan. Terdapat tiga mediayang biasaynya dipakai perusahaan 

dalam pengungkapan CSR perusahaan, yaitu melalui media tekevisi, koran derta 

internet (web perusahaa).  
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Jika perusahaan ingin mendapatkan kepercayaan dan legitimasi melalui 

kegiatan CSR yang dilakukannya, maka perusahaan tersebut harus memiliki 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan dan 

mengkomunikasikannya dengan cara mengungkapkan kegiatan sosial yang 

dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan media yang ada. Selain itu media 

merupakan sumber saya pada informasi lingkungan, dan pengkomunikasin CSR 

melalui media akan meningkatkan reputasi perusahaan.  

H4 : Pengungkapan Media Berpengaruh Signifikan Terhadap 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). 

 
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan Corporate Social 

Responsibility, diantaranya yaitu Leverage, Profitabilitas, dan Pengungkapan 

Media. Beberapa faktor tersebut memiliki hubungan dan pengaruh terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility. Leverage berpengaruh negatif 

terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility, semakin tinggi tingkat 

Leverage maka perusahaan akan cenderung mengurangi praktik dan 

pengungkapan Corporate Social Responsibility.  

Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility,semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan 

maka cenderung semakin luas Corporate Social Responsibility Disclosure. 

Dikaitkan dengan teori agensi, perolehan laba yang semakin besar akan membuat 

perusahan mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas.  

Jika perusahaan ingin mendapatkan kepercayaan dan legitimasi melalui 

kegiatan CSR yang dilakukannya, maka perusahaan tersebut harus memiliki 
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kemampuan untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan dan 

mengkomunikasikannya dengan cara mengungkapkan kegiatan sosial yang 

dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan media yang ada. Selain itu media 

merupakan sumber daya pada informasi lingkungan, dan pengkomunikasin CSR 

melalui media akan meningkatkan reputasi perusahaan.  

H5 :  Leverage, Profitabilitas, Pengungkapan Media dan Ukuran Dewan 
Komisaris Secara Simultan Atau Bersama-Sama Berpengaruh 
Signifikan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure.  

 
 

 


