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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan memiliki makna dan 

definisi yang cukup beragam. Berbagai penelitian terkait tanggung jawab sosial 

perusahaan telah dilaksanakan, namun tidak ada definisi yang pasti dari tanggung 

jawab sosial perusahaan itu sendiri. Meskipun demikian standar terkait tanggung 

jawab sosial perusahaan terus berkembang. Tanggung jawab tersebut meliputi 

mencegah dampak negatif yang ditimbulkan perusahaan terhadap pihak lain dan 

lingkungan serta   meningkatkan   kualitas   masyarakat   termasuk   karyawan, 

pemasok, pelanggan, dan lingkungan sekitar perusahaan (Diba, 2012). 

Salah satu perkembangan besar tanggung jawab sosial perusahaan 

(Corporate Social Responsibility) dikemukakan oleh John Elkington (1997) yang 

terkenal dengan “The Triple Bottom Line” yang dimuat dalam buku “Cannibals 

with Gorks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business”. Lebih lanjut 

dinyatakan, bahwa jika perusahaan ingin sustain maka perlu memperhatikan 3P, 

yang dapat diartikan sebagai profit, planet dan people. Perusahaan yang baik tidak 

hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit) melainkan pula memiliki 

kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat 

(people).  
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Sebagaimana disampaikan pada gambar 2.1 sebagai berikut: 

 

Sumber: Elkington (1997) 

Gambar 2.1 Konsep Triple Bottom Line 

 The World Business Council for Sustainable Development (WBSCD) 

mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi pada 

pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan para pekerja, keluarga 

dan komunitas lokal. 

 Dari beberapa pengertian CSR diatas dapat dikatakan bahwa CSR adalah 

suatu tindak perusahaan untuk ikut berkontribusi sebagai bentuk perilaku 

perusahaan kepada internal dan eksternal perusahaan. 

 

2.1.2 Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

Pengungkapan merupakan salah satu bagian dari pelaporan keuangan yang 

merupakan tahap terakhir dari siklus akuntansi. Tanggung jawab sosial 

perusahaan diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Pratama (2010) 

membatasi pengertian pengungkapan hanya pada hal–hal yang menyangkut 

pelaporan keuangan. Terdapat dua pendapat mengenai keharusan perusahaan 
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dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu pengungkapan 

tersebut bersifat wajib (mandatory) dan bersifat sukarela (voluntary). 

1. Mandatory Disclosure (Pengungkapan Wajib)  

Pengungkapan Wajib adalah pengungkapan yang diwajibkan oleh standard 

setter kepada manajemen dalam membuat laporan keuangan. Peraturan yang 

digunakan yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar 

Modal (Bapepam). 

2. Voluntary Disclosure (Pengungkapan Sukarela) 

Pengungkapan Sukarela merupakan pengungkapan yang dilakukan 

perusahaan diluar apa yang diwajibkan. Secara umum, pengungkapan 

sukarela dapat meningkatkan nilai perusahaan karena perusahaan dilihat 

menjadi lebih jujur dan peduli terhadap dunia mereka dimana mereka berada 

(Kusumadilaga, 2010). 

Menurut Deegan (2002) terdapat berbagai motivasi yang mendorong 

manajer secara sukarela mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan, yaitu: 

a. Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang terdapat dalam undang-undang. 

b. Pertimbangan    rasionalitas    ekonomi, atas    dasar    alasan    ini, praktik 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memberikan 

keuntungan    bisnis karena perusahaan melakukan „hal yang benar‟ dan 

alasan ini dipandang sebagai motivasi utama. 

c. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan, yaitu manajer 

berkeyakinan bahwa orang memiliki hak yang tidak dapat dihindari dalam 
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memperoleh informasi dan manajer tidak peduli akan cost yang dibutuhkan 

untuk menyajikan informasi tersebut. 

d. Keinginan untuk memenuhi persyaratan peminjaman. Lembaga pemberi 

pinjaman sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko, 

menginginkan agar manajer memberikan informasi tentang kinerja dan 

kebijakan sosial serta lingkungan secara periodik. 

e. Pemenuhan   kebutuhan   masyarakat   atas   refleksi   dari „kontrak   sosial‟ 

tergantung pada penyediaan informasi yang berkaitan dengan kinerja sosial 

dan lingkungan. 

f. Sebagai konsekuensi atas ancaman terhadap legitimasi perusahaan. 

g. Untuk dapat mengatur kelompok stakeholder yang mempunyai pengaruh 

yang kuat. 

h. Untuk mematuhi persyaratan industri tertentu. 

i. Untuk mendapatkan penghargaan pelaporan tertentu. 

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan proses 

pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi 

perusahaan terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap 

masyarakat secara keseluruhan (Rongiyati, 2009). Sembiring (2005) menyatakan 

bahwa dalam pengungkapan pertanggung jawaban sosial terdapat tujuh kategori 

pengungkapan aktivitas perusahaan. Tujuh kategori pengungkapan tersebut antara 

lain: lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan kerja, lain-lain tenaga kerja, 

produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. 
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1. Lingkungan 

Meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan, terhadap 

kerusakan lingkungan, konservasi alam dan pengungkapan lain yang berkaitan 

dengan lingkungan. 

2. Energi 

Berkaitan dengan pemanfaatan energi yang digunakan dan usaha-usaha 

perusahaan dalam memperoleh serta mengelola penggunaan energi. 

3. Kesehatan dan keselamatan kerja 

Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menjamin adanya 

suatu kesehatan dan keselamatan kerja. 

4. Lain-lain tenaga kerja 

Adanya perekrutan tenaga kerja, adanya tindakan-tindakan untuk menjamin 

kesejahteraan tenaga kerja serta tindakan untuk mengembangkan ketrampilan 

dan keahlian kerja. 

5. Produk 

Berkaitan dengan mutu dan kualitas produk serta keamanannya bagi 

konsumen. 

6. Keterlibatan Masyarakat 

Berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan mengenai 

hubungan dengan masyarakat. Tindakan nyata yang telah dilakukan perusahaan 

kepada masyarakat. 

7. Umum 
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Pengungkapan selain yang termasuk dalam keenam kategori diatas yang 

berkaitan dengan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. 

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

1. Ukuran Dewan Komisaris 

Komisaris merupakan organ perseroan yang memegang fungsi 

pengawasan.  Komisaris terdiri dari beberapa orang, sehingga lebih dikenal 

dengan dewan komisaris. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas 

melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran 

dasar serta memberi nasihat kepada dewan direksi. Dewan komisaris melakukan 

pengawasan atas kebijakan pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan 

maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan 

tersebut dilakukan untuk kepentingan perseroan yang sesuai dengan maksud dan 

tujuan perseroan. Pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh dewan 

komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu tetapi untuk 

kepentingan perseroan secara menyeluruh (Mulyadi, 2002). 

Wardhani (2006) menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan pusat 

dari pengendalian dalam perusahaan serta penanggung jawab utama dalam tingkat 

kesehatan dan keberhasilan perusahaan secara jangka panjang. Struktur dewan 

pada perusahaan yang berkembang di Indonesia sesuai dengan UU RI No. 40 

Tahun 2007 tentang perseroan terbatas terdiri dari dua lapis (two-tier board), 

yakni dewan direksi dan dewan komisaris. Direksi berwenang dan bertanggung 

jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai 
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dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, sedangkan dewan 

komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai 

dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Banyak sedikitnya 

jumlah dewan komisaris mempunyai pengaruh yang besar terhadap mekanisme 

tata kelola perusahaan yang baik. Fungsi pengawasan dan pengendalian 

menjadi salah satu item dalam menilai kuatnya tata kelola perusahaan, sehingga 

dengan jumlah dewan komisaris yang optimal dapat mengendalikan dan 

mengawasi setiap keputusan bisnis perusahaan. Jumlah dewan komisaris dalam 

perusahaan dinilai dapat mempengaruhi kebijakan, strategi serta prosedur 

pengendalian internal dalam rangka pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan 

ketentuan dan aturan internal. Peran dan fungsi dewan komisaris dalam 

perusahaan jika dijalankan dengan baik, benar dan berimbang antara bidang 

pengawasan dengan jumlah anggotanya, maka pihak manajemen akan lebih 

berhati-hati dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaannnya, karena 

jumlah dewan komisaris dinilai berkaitan dengan kuat lemahnya pengawasan 

terhadap manajemen perusahaan.  Hal ini dapat mengurangi potensi kerugian 

akibat risiko operasional perusahaan sehingga dapat mempengaruhi kinerja 

perusahaan dari waktu ke waktu. 

Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan perseroan oleh direksi 

serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas rencana kerja dan 

anggaran tahunan perseroan. 
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b. Mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala untuk membahas 

pengelolaan operasional perseroan. 

c. Mengawasi pengelolaan perseroan atas kebijakan yang telah ditetapkan 

oleh direksi dan memberikan masukan jika diperlukan. 

d. Menominasikan dan menunjuk calon anggota dewan komisaris dan direksi 

untuk diajukan dan disetujui dalam RUPS Tahunan 

e. Menentukan jumlah remunerasi bagi anggota dewan komisaris dan direksi, 

berlandaskan pada wewenang yang diberikan dalam RUPS Tahunan. 

f. Menunjuk dan menetapkan anggota komite audit. 

Dalam melaksanakan tugas, dewan komisaris bertanggung jawab kepada 

RUPS. Pertanggungjawaban dewan komisaris kepada RUPS merupakan 

perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka 

pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kinerja dewan 

komisaris dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun 

secara mandiri oleh dewan komisaris. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada 

setiap akhir periode tutup buku. Djuitaningsih (2012) menyatakan bahwa semakin 

besar ukuran dewan komisaris, maka pengalaman dan kompetensi kolektif dewan 

komisaris akan bertambah, sehingga informasi yang diungkapkan oleh manajemen 

akan lebih luas, selain itu ukuran dewan komisaris yang lebih besar dipandang 

sebagai mekanisme corporate governance yang efektif untuk mendorong 

transparansi dan pengungkapan.  

Dewan komisaris dalam perusahaan dibagi menjadi dua yaitu komisaris 

internal dan komisaris independen yang diambil dari pemegang saham terbesar 
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atau publik, untuk dapat disebut sebagai komisaris independen harus memenuhi 

kriteria, syarat dan peraturan yang ada di Surat Edaran Ketua Bapepam-LK 

No.SE03/PM/2000. Pengertian dari komisaris independen sendiri adalah anggota 

dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris 

lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau 

hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak 

independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan. Status 

independen terfokus kepada tanggung jawab untuk melindungi pemegang saham, 

khususnya pemegang saham independen dari praktik curang atau melakukan 

tindak kejahatan pasar modal. Ukuran atau jumlah dewan komisaris pada suatu 

perusahaan harus disesuaikan sesuai kebutuhan perusahaan sehingga tercipta 

efektivitas dan efisiensi. 

2. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba pada 

tingkat penjualan asset dan ekuitas. Profitabilitas digunakan untuk menilai sejauh 

mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. 

Anindita (2008) menyatakan profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba atau profit yang akan menjadi dasar pembagian dividen 

perusahaan. Harahap (2007) menyatakan bahwa rasio profitabilitas 

menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua 

kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal atau dari 

jumlah   karyawan perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan akan 

mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. 
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Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para 

investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya 

tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik 

dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan 

sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut. 

Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang, karena profitabilitas 

menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik dimasa 

yang akan datang, dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha 

meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu 

badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin.  

Rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah Gross Profit 

Margin, Net Profit Margin, Return on Assets, Return on Equity, Earning Per 

Share dan Payout Rate. Pada umumnya ukuran profitabilitas yang digunakan 

adalah Return on Equity (ROE) dan Return on Asset (ROA). ROE (Return on 

Equity) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan 

laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor.  ROE sangat bergantung pada 

besar kecilnya perusahaan, misalnya untuk perusahaan kecil tentu memiliki modal 

yang relatif kecil, sehingga ROE yang dihasilkanpun kecil, begitu pula sebaliknya 

untuk perusahaan besar. Sedangkan ROA (Return on Asset) merupakan 

pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan 

keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam 
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perusahaan, semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik keadaan suatu 

perusahaan. Dalam penelitian ini untuk mengukur profitabilitas perusahaan 

digunakan Return on Assets (ROA), karena merupakan analisa keuangan yang 

menggambarkan kemampuan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA sering disebut 

sebagai rentabilitas ekonomi yang memberikan informasi seberapa efisien suatu 

perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya. ROA merupakan rasio antara 

laba sesudah pajak terhadap aset perusahaan secara keseluruhan.  

3. Struktur Kepemilikan Saham Publik 

Kepemilikan saham publik adalah proporsi kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh publik/masyarakat terhadap saham perusahaan. Publik sendiri adalah 

individu atau institusi yang memiliki kepemilikan saham di bawah 5% yang 

berada di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan 

perusahaan (Puspitasari, 2009). Sementara Perseroan Terbatas yang memiliki 

saham perusahaan bersangkutan tidak dimasukkan dalam kategori publik. 

Pertimbangan ini dilakukan karena dapat menjadikan luas pengungkapan laporan 

keuangan tidak banyak berpengaruh terhadap keputusan manajemen. Puspitasari 

(2009) berpendapat bahwa dimungkinkan perusahaan perseroan tersebut memiliki 

hubungan istimewa. 

Perusahaan go public dan telah terdaftar dalam BEI adalah perusahaan-

perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan saham oleh publik, yang artinya 

bahwa semua aktivitas dan keadaan perusahaan harus dilaporkan dan diketahui 
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oleh publik sebagai salah satu bagian pemegang saham. Akan tetapi tingkat 

kepemilikan sahamnya berbeda-beda satu sama lain. 

Informasi keuangan yang disampaikan manajemen, oleh para investor 

digunakan untuk menganalisis kinerja manajemen dan kondisi perusahaan di 

masa yang akan datang guna mengurangi risiko investasi. Agar publik mau 

melakukan investasi pada perusahaan dan percaya terhadap rendahnya risiko 

investasi, maka perusahaan harus menampilkan keunggulan dan eksistensi 

perusahaan terhadap publik. Salah satu caranya adalah mengungkapkan mengenai 

tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Semakin besar komposisi saham 

perusahaan yang dimiliki publik, maka dapat memicu melakukan pengungkapan 

secara luas termasuk pengungkapan CSR. 

4. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan 

yang ditunjukkan oleh total aktiva, total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, 

rata-rata total aktiva, dan jumlah karyawan. Perusahaan besar merupakan emiten 

yang banyak disoroti, luas pengungkapan yang lebih besar merupakan 

pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. 

Menurut Hadi (2011) tanggung jawab sosial perusahaan yaitu perusahan 

yang mampu menghasilkan produk yang berorientasi positif dan ramah 

lingkungan. Tingkat keluasan informasi dalam kebijakan luas pengungkapan 

perusahaan akan meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran perusahaan. 

Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki tuntutan publik 

(public demand) akan informasi yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan 
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yang berukuran kecil. Perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan, dan 

perusahaan yang lebih besar dengan aktifitas operasi dan pengaruh yang lebih 

besar terhadap masyarakat mungkin akan memiliki pemegang saham yang 

memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan sehingga pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas. 

 

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan Retno (2006) bertujuan 

untuk mengamati tingkat pengungkapan CSR dan menguji kepemilikan 

manajemen, leverage, ukuran perusahaan, tipe industri, profitabilitas sebagai 

pertimbangan untuk mengungkapkan CSR. Dan hasil penelitian tersebut 

menyatakan bahwa kepemilikan manajemen, leverage, ukuran perusahaan, tipe 

industri, profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). 

Rosmasita (2007) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan CSR. Faktor-faktor tersebut diproksikan dalam 

kepemilikan manajemen, leverage, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Sampel 

yang digunakan adalah 113 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2004-2005. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah variabel 

kepemilikan manajemen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pengungkapan sosial. Leverage, ukuran perusahaan, dan profitabilitas tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan CSR sebuah perusahaan. 
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Machmud dan Djakman (2008) mengadakan penelitian untuk menyelidiki 

pengaruh kepemilikan asing dan kepemilikan institutional sebagai pertimbangan 

perusahaan dalam pengungkapkan CSR pada laporan tahunan 2006. Sampel 

penelitian ini terdiri dari 107 perusahaan yang terdaftar pada BEI tahun 2006. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan asing dan kepemilikan 

institutional tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

CSR. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua struktur kepemilikan tersebut tidak 

mempunyai perhatian terhadap pengungkapan CSR untuk membuat keputusan 

investasi. 

Sitepu dan Siregar (2009) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris, 

tingkat leverage, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan.  

Fahrizqi (2010) meneliti pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dan hasilnya ukuran perusahaan, dan 

profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan.  

Hussainey dan Marwa (2011) meneliti pengaruh antara firm size, 

environmental sensitivity, consumer sensitivity, media exposure, firm age, share 

ownership dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR di Mesir 

dan hasilnya menunjukan bahwa  firm size, environmental sensitivity, consumer 

sensitivity. media exposure, firm age, dan share ownership memiliki pengaruh 
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terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Namun ukuran dewan komisaris tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR sebuah perusahaan. 

Nur (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, 

pengungkapan media, dewan komisaris, ukuran perusahaan dan leverage terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan sampel perusahaan 

berkategori high profile yang terdaftar di BEI periode 2008-2010. Hasilnya 

menunjukan bahwa profitabilitas dan pengungkapan media tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR sedangkan dewan komisaris, leverage, dan ukuran 

perusahaan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR. 

Lovink dan Etna (2013) meneliti pengaruh antara kepemilikan saham 

pemerintah, profitabilitas, kepemilikan saham asing, tipe industri, ukuran 

perusahaan dan leverage terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesian tahun 2011. Hasilnya menunjukan bahwa kepemilikan saham 

pemerintah, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. Namun kepemilikan saham asing, tipe industri, ukuran 

perusahaan dan leverage tidak berpengaruh terhadap penungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. 

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu 

No Nama Tahun Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1. 
Anggraini  

dan Retno 
2006 

Variabel Independen: 

Kepemilikan 

manajemen, leverage, 

ukuran perusahaan, 

tipe industri, 

profitabilitas 

Variabel Dependen: 

Kepemilikan manajemen, 

leverage, ukuran 

perusahaan, tipe industri, 

profitabilitas memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial 
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CSR Disclosure perusahaan (CSR). 

2. Sulastini 2007 

Variabel Independen: 

ukuran perusahaan, 

profitabilitas,leverag, 

ukuran dewan 

komisaris, 

Variabel Dependen: 

pengungkapan 

tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR). 

Ukuran perusahaan, 

leverage, ukuran dewan 

komisaris berpengaruh 

signifikan terhadap 

pengungkapan CSR, 

namun profitabilitas tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan 

CSR. 

No Nama Tahun Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

3. Rosmasita 2007 

Variabel Independen: 

Kepemilikan 

manajemen, leverage, 

ukuran perusahaan, 

profitabilitas 

Variabel Dependen: 

pengungkapan 

tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR). 

Kepemilikan manajemen 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. 

Leverage, ukuran 

perusahaan, profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan 

(CSR). 

4. 

Mackmud 

dan 

Djakman 

2008 

Variabel Independen: 

Kepemilikan asing, 

kepemilikan institusi 

Variabel Dependen: 

Pengungkapan CSR. 

Kepemilikan asing 

berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan 

CSR.  

Struktur kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR. 

5. 

Sitepu 

dan 

Siregar 

2009 

Variabel Independen: 

profitabilitas, ukuran 

dewan komisaris, 

leverage, ukuran 

perusahaan. 

Variabel Dependen: 

pengungkapan CSR. 

Ukuran dewan komisaris, 

tingkat leverage, ukuran 

perusahaan dan 

profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap 

pengungkapan CSR. 

6. 

Anggara 

Fahrizqi 

 

2010 

Variabel Independen: 

Ukuran perusahaan, 

profitabilitas, 

Variabel Dependen: 

Pengungkapan 

tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR). 

Ukuran perusahaan dan 

profitabilitas memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap CSR. 

 

7. 
Khaled 

Hussainey 
2011 

Variabel Independen: 

Firm size, 

Ukuran dewan 

komisaris tidak 
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dan Abdel 

R Marwa 

 

environmental 

sensitivity, 

consumer 

sensitivity, media 

exposure, firm age, 

share ownership, 

ukuran dewan 

komisaris 

Variabel Dependen: 

  CSR 

berpengaruh terhadap 

CSR 

firm size, share 

ownership, media 

exposure, enviromental 

sensitivity, consumer 

sensitivity, dan firm 

age memiliki pengaruh 

  terhadap CSR 

No Nama Tahun Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

8. 

Marzully 

Nur 

Denies 

Priantinah 

2012 

Variabel Independen: 

Profitabilitas, 

Pengungkapan 

Media, Dewan 

Komisaris, 

Leverage, ukuran 

perusahaan 

Variabel Dependen: 

CSR 

Profitabilitas, 

Pengungkapan Media 

tidak berpengaruh 

terhadap CSR, Dewan 

Komisaris, Leverage, 

Ukuran Perusahaan 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

CSR. 

9. 

Lovink 

A, N A 

Etna 

2013 

Variabel Independen: 

Kepemilikan 

Saham Pemerintah, 

Profitabilitas, 

Kepemilikan 

Saham Asing, Tipe 

Industri, Size, 

Leverage 

Variabel Dependen: 

CSR 

Kepemilikan Saham 

Pemerintah, Profitabilitas 

berpengaruh signifikan 

terhadap CSR. 

Kepemilikan Saham 

Asing, Tipe Industri, size, 

Leverage tidak 

berpengaruh terhadap 

CSR. 

Sumber: Dibentuk berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu 

 

2.3 Teori yang mendasari Corporate Social Responsibility (CSR) 

Tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan haruslah secara 

berkelanjutan. Dalam perspektif perusahaan, keberlanjutan merupakan suatu 

program sebagai dampak dari usaha – usaha yang telah dirintis berdasarkan 

konsep kemitraan dan rekaan dari masing – masing stakeholder (Daniri, 2008). 

Substansi dari tanggung jawab sosial perusahaan yakni memperkuat keberlanjutan 
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perusahaan dengan cara membangun kerjasama antara stakeholder dengan cara 

mengadakan program – program untuk kepentingan masyarakat sekitar.  

 

 

 

2.3.1 Teori Keagenan 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan 

berhubungan dengan teori agensi karena pengungkapan CSR berkaitan dengan 

perilaku manajer. Teori agensi menjelaskan adanya hubungan keagenan atau 

kontrak kerja yang melibatkan antara dua pihak. Kontrak kerja terjalin antara 

pihak principal (pemilik) dengan pihak agent (manajer), si agen menutup kontrak 

untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi principal, principal menutup kontrak 

untuk memberikan imbalan pada si agen (Hendrikson, 2001). Masalah keagenan 

timbul ketika principal membayar agen untuk memberikan jasanya dan principal 

juga memiliki wewenang terhadap agen dalam pengambilan keputusan.  

Permasalahan antara pemilik dan manajer adalah manajer kemungkinan 

akan memiliki sifat opportunities, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya. 

Selain itu, terjadinya asimetri informasi antara pemilik dan manajer. Manajer 

lebih mengetahui keuangan perusahaan dibandingkan pemilik. Oleh karena itu, 

manajer seharusnya memberikan penjelasan kepada pemilik mengenai keadaan 

keuangan yang sebenarnya. Akan tetapi, informasi keuangan tidak diterima sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya (Hendrikson, 2001). Pengungkapan Corporate 
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Social Responsibility (CSR) melibatkan kepentingan pemilik yang dapat 

menimbulkan opportunities manajer.   

 

2.3.2 Teori Stakeholder 

Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 

hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun juga harus mampu 

memberikan manfaat untuk stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu 

perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan dari stakeholder perusahaan 

tersebut (Ghozali & Chariri, 2007). 

Tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya melampaui tindakan 

memaksimalkan laba untuk kepentingan pemegang saham (shareholder), namun 

lebih luas lagi bahwa kesejahteraan yang diciptakan perusahaan tidak terbatas 

kepada kepentingan pemegang saham tetapi juga untuk kepentingan stakeholder, 

yaitu semua pihak yang mempunyai keterkaitan terhadap perusahaan. Mereka 

adalah pemasok, pelanggan, pemerintah, masyarakat lokal, investor, karyawan, 

kelompok politik dan asosiasi perdagangan. Seperti halnya pemegang saham yang 

mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan, stakeholder juga mempunyai hak terhadap perusahaan (Untung, 

2008). 

Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang 

digunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, kekuatan stakeholder ditentukan oleh 

besar kecilnya kekuatan yang dimiliki stakeholder atas sumber ekonomi tersebut 
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(Ghozali & Chariri, 2007). Kekuatan tersebut dapat berupa kemampuan untuk 

membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), 

akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, 

atau juga kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang 

dihasilkan perusahaan (Deegan, 2002). 

Adanya teori stakeholder ini memberikan landasan bahwa suatu 

perusahaan harus mampu memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Manfaat 

tersebut dapat diberikan dengan cara menerapkan program Corporate Social 

Responsibility (CSR). Adanya program tersebut pada perusahaan diharapkan akan 

meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan, pelanggan dan masyarakat lokal. 

Sehingga diharapkan terjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan 

lingkungan sekitar. 

 

2.3.3 Teori Legitimasi  

Teori legitimasi mengungkapkan bahwa perusahaan secara kontinyu 

berusaha untuk bertindak sesuai dengan batas-batas dan norma-norma dalam 

masyarakat. Atas usahanya tersebut perusahaan berusaha agar aktivitasnya 

diterima menurut persepsi pihak eksternal (Deegan, 2002). 

Ghozali dan Chariri (2007) menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat 

bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi. Batasan-batasan yang 

ditekanan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial serta reaksi terhadap batasan 

tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan 

memperhatikan lingkungan. Teori legitimasi dilandasi oleh kontrak sosial yang 
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terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan 

menggunakan sumber ekonomi. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai 

sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang 

diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. 

Adanya teori legitimasi memberikan landasan bahwa perusahaan harus 

menaati norma-norma yang berlaku dimasyarakat dimana perusahaan berada agar 

operasi perusahaan juga dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik dari 

masyarakat sekitar. Untuk hal tersebut, perusahaan dapat menyesuaikan diri 

dengan cara mengembangkan program Corporate Social Responsibility (CSR). 

Dengan adanya program Corporate Social Responsibility (CSR), perusahaan 

dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar sehingga 

masyarakat sekitar dapat menerima dengan baik keberadaan perusahaan 

dilingkungannya. 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Pada beberapa tahun belakangan ini suatu konsep dalam aktivitas 

perusahaan telah berkembang pesat. Konsep tersebut merupakan suatu tanggung 

jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sosial yang sering disebut dengan 

Corporate Social Responsibility (CSR). Munculnya konsep tersebut didorong 

adanya tuntutan dari stakeholder untuk meningkatkan kesadaran perusahaan agar 

lebih memperhatikan kelestarian lingkungan sosial dengan melihat semakin 

parahnya kondisi bumi akibat pemanasan global. Hal itu menyebabkan semakin 
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banyak perusahaan yang melakukan kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan 

sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap keseimbangan alam. 

Kegiatan-kegiatan tersebut akhirnya menjadi agenda rutin bagi aktivitas 

perusahaan. Untuk itu perlu diadakan pelaporan mengenai aktivitas sosial 

perusahaan (CSR) tersebut, salah satunya di dalam laporan tahunan perusahaan. 

Sebagai mana dinyatakan dalam PSAK No 1 (revisi 2009) paragraf 12, mengenai 

laporan tambahan lingkungan hidup dan laporan nilai tambah pada laporan 

tahunan perusahaan. 

Banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk mengungkapkan 

CSR kedalam laporan tahunan perusahaan. Berdasarkan tinjauan pustaka serta 

beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti mengindikasikan faktor ukuran 

dewan komisaris, profitabilitas, struktur kepemilikan saham publik, serta ukuran 

perusahaan sebagai variabel independen penelitian yang mempengaruhi 

pengungkapan CSR sebagai variabel dependen penelitian. 

Berdasarkan kajian pustaka diatas, maka dapat disusun kerangka pemikiran 

teoritis sebagai berikut: 

Gambar 2.2 Model Kerangka Pemikiran Penelitian 
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2.5 Perumusan Hipotesis  

Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang masih akan dibuktikan 

kebenarannya. Hipotesis disebut sebagai kesimpulan karena hipotesis ini 

merupakan kesimpulan dari kegiatan kajian teoritik yang telah dilakukan oleh 

peneliti sebelum pelaksanaan penelitian (Hadi, 2006). 

 

2.5.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pengungkapan 

CSR (Y) 

 

( 

(+) 

Ukuran Dewan 

Komisaris  

(X1) 

 

 

Profitabilitas  

(X2) 

 

Ukuran 

Perusahaan  

(X4) 

 

Struktur 

Kepemilikan 

Saham Publik 

(X3) 

 



36 
 

 
 

Dewan komisaris mempunyai peran sebagai seorang yang bertugas 

mengawasi   dan   memberikan   saran-saran   kepada   direksi   dalam   lingkup 

pengelolaan perusahaan. Ukuran dewan komisaris yang besar dalam suatu 

perusahaan akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dalam 

mengelola perusahan, termasuk dalam praktik dan pengungkapan CSR sesuai 

dengan teori stakeholder karena dewan komisaris sebagai wakil dari shareholder 

dan stakeholder perusahaan. Semakin banyak komisaris maka semakin mudah 

dalam pengontrolan kinerja manajer serta terciptanya efektivitas di perusahaan 

dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Dewan komisaris pada perusahaan dibagi untuk membidangi bagian- 

bagian  yang berbeda, sebagai contoh bidang sosial, lingkungan, ekonomi,  

kinerja perusahaan dan tanggung jawab sosial, dengan adanya pembagian bidang 

tersebut maka secara logika semakin banyak dewan komisaris yang dimiliki oleh 

suatu   perusahaan   maka  akan   semakin   kompleks   informasi   yang  akan   di 

ungkapkan oleh perusahaan walaupun tidak semua perusahaan melakukan 

kebijakan pembagian bidang dewan komisaris, semua itu tergantung manajemen 

dari perusahaan masing-masing, namun sebagian besar perusahaan di Indonesia 

sudah mulai  menerapkan  manajemen  pembagian  bidang tersebut  sebagai cara 

mengefektifkan  dan  mengefisiensikan  kinerja  komisarisnya  sehingga  fungsi 

pengawasan dewan komisaris berjalan dengan baik dan fokus. 

Sesuai dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan tidak 

hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan saja tetapi perusahaan harus 

memberikan manfaat terhadap stakeholder nya, dewan komisaris akan melakukan 
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pengawasan dan mengarahkan direksi untuk membuat perusahaan memberikan 

manfaat terhadap stakeholder nya sebagai bagian yang mempengaruhi 

perusahaan, dalam hal ini pengungkapan corporate social responsibility adalah 

wujud kepedulian perusahaan terhadap stakeholder. Semakin banyak dewan 

komisaris maka kualitas dan kuantitas pengungkapan CSR akan semakin baik 

sesuai dengan penelitian oleh Chariri (2011) yang meneliti hubungan antara 

ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hasil 

dari penelitian-penelitian tersebut menunjukan adanya hubungan signifikan positif 

antara ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis 

pertama sebagai berikut: 

H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

 

2.5.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan entitas dalam 

menghasilkan laba pada tingkat penjualan asset dan ekuitas. Perusahaan tidak 

hanya memperhatikan aspek ekonominya saja seperti tingkat keuntungan, namun 

juga perlu memperhatikan aspek sosial dan lingkungan yang berhubungan dengan 

dampak positif maupun negatif dari aktivitas usahanya, sehingga aktivitas 

perusahaan mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan sesuai 
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dengan teori stakeholder dan teori legitimasi. Profitabilitas yang tinggi akan 

diikuti dengan pengungkapan CSR yang tinggi karena sebagai bagian dari timbal 

balik atau hasil dari hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan 

stakeholder-nya sesuai dengan teori stakeholder. Profitabilitas memiliki arti 

penting dalam usaha untuk mempertahankan kelangsungan bisnis perusahaan 

dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah entitas tersebut 

mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang atau tidak. Perusahaan 

akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi 

tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka kelangsungan hidup perusahaan 

tersebut akan semakin terjamin dan keuangan perusahaan akan meningkat. 

Perusahaan yang mempunyai kinerja keuangan yang solid akan memiliki lebih 

banyak sumber daya untuk berinvestasi dalam kinerja sosial. 

Nurkhin (2009) menyatakan bahwa perusahaan di Indonesia akan 

meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial ketika memperoleh laba yang 

tinggi, sehingga semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

semakin tinggi juga tingkat pengungkapan CSR. Pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan dianggap merefleksikan pendekatan manajemen untuk terlibat 

dalam lingkungan yang dinamis dan multi dimensial serta kemampuan untuk 

memenuhi tekanan sosial dan respon terhadap kebutuhan sosial. Keuntungan 

besar yang dihasilkan oleh suatu perusahaan menandakan bahwa perusahaan 

tersebut telah berhasil mencapai tujuan yang menjadi sasarannya, salah satu cara 

untuk menilai efektivitas perusahaan adalah dengan melihat hasil akhir dari 
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berbagai kebijakan dan keputusan yang dilaksanakan oleh perusahaan selama 

periode berjalan.  

Sesuai teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan berada pada 

lingkungan eksternal yang selalu berubah secara dinamis, sehingga perusahaan 

harus berusaha agar operasi bisnisnya dapat diterima masyarakat dengan cara 

menyesuaikan dengan norma dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Hal ini 

berarti semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar 

pengungkapan informasi sosial. Sesuai dengan penelitian-penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Suhaenah (2011) dan Jurica & Lady (2012) yang meneliti 

pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR perusahaan, hasil penelitian 

tersebut menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial yang artinya   profitabilitas   perusahaan   yang tinggi   

akan   memberikan kontribusi terhadap pengungkapkan informasi CSR 

perusahaan yang lebih baik. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis 

kedua sebagai berikut: 

H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR). 

 

2.5.3 Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Publik Terhadap 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 
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Kepemilikan saham publik adalah proporsi kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh publik/masyarakat terhadap saham perusahaan. Informasi keuangan 

yang disampaikan manajemen, oleh para investor digunakan untuk menganalisis 

kinerja manajemen dan kondisi perusahaan di masa yang akan datang guna 

mengurangi risiko investasi. Agar publik mau melakukan investasi pada 

perusahaan dan percaya terhadap rendahnya risiko investasi, maka perusahaan 

harus menampilkan keunggulan dan eksistensi perusahaan terhadap publik. Salah 

satu caranya adalah mengungkapkan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan 

(CSR). Semakin besar komposisi saham perusahaan yang dimiliki publik, maka 

dapat memicu perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara luas termasuk 

pengungkapan CSR. Hasil penelitian yang dilakukan Hadi dan Sabeni (2002), 

Puspitasari (2009) juga menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik 

berpengaruh signifikan terhadap pelaporan CSR tahunan oleh perusahaan. Hal 

tersebut dikaitkan dengan tekanan dari pemegang saham, agar perusahaan lebih 

memperhatikan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis 

ketiga sebagai berikut: 

H3: Kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR). 

 

2.5.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR) 
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Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan 

yang ditunjukkan oleh total aktiva, total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, 

jumlah karyawan dan rata-rata total aktiva. Perusahaan besar merupakan emiten 

yang banyak disoroti, luas pengungkapan yang lebih besar merupakan 

pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. 

Menurut Hadi (2011) tanggung jawab sosial perusahaan yaitu perusahan 

yang mampu menghasilkan produk yang berorientasi positif dan ramah 

lingkungan. Tingkat keluasan informasi dalam kebijakan luas pengungkapan 

perusahaan akan meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran perusahaan. 

Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki tuntutan publik 

(public demand) akan informasi yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan 

yang berukuran kecil. Perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan, dan 

perusahaan yang lebih besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih 

besar terhadap masyarakat mungkin akan memiliki pemegang saham yang 

memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan sehingga pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas. Dalam penelitian yang 

dilakukan Anggraini & Retno (2006), Sulastini (2007), Sitepu & Siregar (2009), 

Fahrizqi (2010) dan Nur (2012) mendapatkan kesimpulan bahwa perusahaan yang 

lebih besar mungkin akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan 

program sosial yang dibuat perusahaan dalam laporan tahunan, yang merupakan 

media untuk menyebarkan informasi tentang tanggung jawab sosial keuangan 

perusahaan. 


